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Förord  
 
I diskussionerna om hållbarhet har frågan om den goda livsmiljön kommit att bli en viktig del 
i samhällsdebatten. För politiker och planerare är det därför av stort intresse att få en bild av 
hur människor i olika boendemiljöer ser på sin närmaste omgivning med avseende på såväl 
naturbetingelser som sociala och servicemässiga förhållanden. Den samhällsvetenskapliga 
forskningen har i olika sammanhang sökt förbättra kunskapen om vad individer och hushåll 
ser som avgörande faktorer för trivsel, trygghet och delaktighet i närmiljön. Trivsel på landet 
och i staden är en återkommande fråga i detta sammanhang. 
 
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet, har på uppdrag 
av Länsstyrelsen i Värmland och Nutek utarbetat en litteraturöversikt och enkät som utgjort 
underlag för föreliggande studie. Länsstyrelsen i Värmland står också som uppdragsgivare för 
den här presenterade studien, som Cerut utfört tillsammans med Attityd i Karlstad AB. Det är 
tänkt att enkätundersökningen ska återkomma vartannat år för att ge svar på hur 
värmlänningarna uppfattar sin livsmiljö.   
 
Vi vill tacka Carin Grääs och Pernilla Åberg vid Attityd i Karlstad för gott samarbete. Ett tack 
även till Stefan Nilsson vid Karlstads universitet som bistått med kartor. Vi vill dessutom 
rikta ett särskilt tack till alla de personer runt om i Värmland som besvarat enkäten och 
därmed möjliggjort studien. 
 
 
Karlstad i juni 2006 
 
Sune Berger 
Professor, föreståndare för Cerut 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet har 
tillsammans med Attityd i Karlstad AB fått i uppdrag att genomföra en studie angående 
värmlänningens livsmiljö. Tanken är att studien skall vara återkommande och utgöras av en 
enkätundersökning. Uppdragsgivare är Länsstyrelsen i Värmland och studien handlar om hur 
den enskilde individen upplever sin livsmiljö. Områden som behandlas är, förutom 
bakgrundsfaktorer, frågor gällande platsen där respondenten bor, delaktighet, engagemang, 
sociala kontakter, tillgängligheten till och vikten av kultur, natur, fritid samt 
serviceinrättningar, företagande, näringsliv, synen på Värmland och framtidsfrågor.  
 
Cerut utarbetade en kvantitativ enkät. Attityd i Karlstad skötte utskick, urvalsprocess och 
datainsamling. De ifyllda enkäterna skickades sedan tillbaka till Cerut som genomförde 
resultatsammanställningen. Av de totalt 1000 enkäter som sändes ut till ett slumpmässigt antal 
personer, mellan 18-80 år och folkbokförda i Värmland, besvarades 601 stycken.  
 
Fördelningen mellan kvinnor och män som svarat på enkäten visade sig vara relativ jämn. 
Kvinnorna utgör 56 procent av de svarande och männen 44 procent. Den åldersgrupp som 
dominerar är den mellan 50-64 år. Det minsta antalet respondenter befinner sig mellan 65-80 
år.  
 
Några av de resultat som visat sig är:  
 
Generellt sett trivs värmlänningen bra i sitt län. De upplever de sociala kontakterna med 
grannarna och de sociala kontakterna i övrigt som goda.  
 
Tillgängligheten till kultur- natur- och fritidsområden och serviceinrättningar upplevs vara 
sämre i förhållande till hur viktigt de anser att detta är.  
 
Övervägande delen av de värmländska respondenterna tror att övriga värmlänningar ser 
positivt på sitt län. De förmodar även att övriga svenskar ser positivt på Värmland om än inte 
i samma utsträckning som värmlänningarna själva.  
 
Drygt en tredjedel av respondenterna ser positivt på framtiden gällande arbete, 
karriärmöjligheter, näringsliv och nyföretagande. 

 
Majoriteten av de tillfrågade tror att de kommer att bo kvar om fem år. 
 
En stark aspekt vad gäller värmlänningarnas livsmiljö är skogen. Det är 88 procent som anser 
att tillgängligheten är bra och 90 procent som anser att den är viktig. Även i de öppna 
kommentarerna från respondenterna förekommer begreppet skog i hög grad.  
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1. Inledning 
 
1.1 Disposition 
 
I rapportens inledande kapitel ges en bakgrund till undersökningen tillsammans med en 
redogörelse för uppdraget och syfte med studien. 
 
Kapitel 2 förklarar angreppssätt, urval och enkätbearbetning. Det följer även en diskussion 
huruvida vår studie är representativ för Värmland. I en bortfallanalys förs en diskussion 
gällande både det interna och externa bortfallet. Slutligen följer några rader med metodkritik.  
 
Det tredje kapitlet har som syfte att ge en teoretisk bakgrund till själva underökningen. Det 
som berörs är platsidentitet, olika aspekter gällande flyttningar, miljöpsykologi, hur individer 
upplever sin omgivning och slutligen presenteras begreppet sociotop. 
 
I kapitel 4 ges exempel på tidigare undersökningar med liknande inriktning.  
 
Det femte kapitlet innehåller bakgrundsfakta om Värmland utifrån andra undersökningar. Där 
framgår befolkningsförändringar, utbildningsnivå, antal förvärvsarbetande samt hur 
värmlänningen ser på framtiden i jämförelse med övriga län. Syftet är att kunna jämföra med 
det resultat som framkommit ur denna underökning.  
 
Kapitel 6 till 11 innehåller resultatredovisning utav enkätundersökningen. Redovisningen är 
indelad i kapitel utifrån hur själva enkäten är utformad. Resultaten varvas med tabeller och 
figurer. Vissa av tabellerna och figurerna har korstabulerats för att det skall kunna framgå vad 
en enskild grupp tycker i en viss fråga. I slutet av varje avsnitt följer författarnas reflektioner 
samt slutsatser utifrån resultaten.  
 
Rapporten avslutas med slutsatser i kapitel 12. 
 
1.2 Bakgrund 
 
Betydelsen av hur människor trivs med sin tillvaro blir allt viktigare i dagens samhälle. Detta 
märks inte minst i massmedier som dagligen ger ut information om hur vi skall leva våra liv 
för att må så bra som möjligt.  
 
Men vad är då egentligen en god livsmiljö? Nationalencyklopedin beskriver livsmiljö på 
följande sätt:  
 

Livsmiljö, inom biologin summan av de yttre omständigheterna som krävs för att 
individer av en viss art skall kunna fortleva och ev. fortplanta sig på platsen; termen 
motsvarar ungefär biotop eller habitat men har allmännare betydelse.1 

 
Som beskrivningen visar handlar livsmiljön främst om den närmiljö en individ har omkring 
sig, en miljö som gör det möjligt för individen att leva och fortplanta sig.2 Individen, i det här 
sammanhanget personen, har självklart en egen uppfattning av saker och ting beroende på 
habitus. Människor i andra länder, med andra kulturer, upplever troligen inte sin livsmiljö på 

                                                 
1 www.ne.se (06 05 22), se livsmiljö 
2 Begreppet beskriver inte vilken typ av individ det rör sig om eller i vilket geografiskt rum denne befinner sig i. 
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samma sätt som Sveriges befolkning. Ekonomiska skillnader gör att de med goda ekonomiska 
resurser har större möjligheter att själva avgöra hur deras livsmiljö skall se ut. Det går även att 
se hur människor själva kan påverka sin livsmiljö till att passa dem, samtidigt som individer 
påverkas av den omkringliggande livsmiljön som dagligen omger dem. Det finns med andra 
ord en ömsesidighet mellan individers påverkan av livsmiljön och livsmiljöns påverkan på oss 
människor.  
 
I och med att en god livsmiljö är av betydelse för den enskilde individen, har frågan om 
livsmiljö blivit viktig för politiker och beslutsfattare. I Värmlands regionala tillväxtprogram 
(RTP) står det skrivet att hållbar värmländsk växtkraft skall nås genom ett arbete inom fem 
insatsområden; ledarskap, kompetens, livsmiljö, rörlighet samt näringsliv.3 När det gäller 
livsmiljö som insatsområde är strävan att befolkningsantalet i Värmland skall öka framförallt 
genom inflyttning samt att Värmland skall vara en attraktiv region att bo och bilda familj i. 
Invånarna skall bli friskare genom insatser som stimulerar till ett starkt socialt klimat. För att 
uppnå detta behövs en god livsmiljö som är anpassad till både kvinnor och män, unga som 
gamla.4  
 
1.3 Uppdrag och syfte 
 
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet har 
tillsammans med Attityd i Karlstad AB fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland att 
genomföra en studie som skall kartlägga hur värmlänningen upplever sin livsmiljö. 
Kartläggningen har skett med hjälp av en enkät som till stor del framarbetats i förstudien, 
Förstudie till enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö. Enkäten riktar sig 
till den enskilde individen och berör bland annat dennes upplevelse av boendet, den lokala 
miljön, tillgängligheten till och vikten av bland annat lokal kommunal service, utbildning och 
kultur- och fritidsaktivitet. Enkätundersökningen skall enligt Länsstyrelsens önskan vara 
återkommande, vilket betyder att enkätens utformning över tid kan anpassas. 
 
.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 För en djupare redogörelse av det Regionala tillväxtprogrammet i Värmland se; 
http://www.s.lst.se/s/amnen/Regional_utveckling/tillvaxt_programmet/index.htm (06 05 22)  
4 Länsstyrelsen i Värmlands län och Region Värmland (2003) sid. 4 i Hagsmo, L m.fl. (2006:1) sid. 7 
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2. Tillvägagångssätt 
 
2.1 Val av angreppssätt 
 
Föreliggande arbetsrapport grundar sig på en kvantitativ5 enkät som till stor del utarbetats i 
förstudien, Förstudie till enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö, under 
hösten 2005.6 Efter ett flertal möten med uppdragsgivaren samt andra inblandade aktörer 
beslutades det att till viss del omarbeta och utveckla enkäten (se bilaga 1) för att bättre passa 
syftet. Hanteringen av utskick, urvalsprocess och datainsamling genomfördes av Attityd i 
Karlstad. Det första utskicket gick iväg den 24 mars 2006 tillsammans med ett följebrev (se 
bilaga 1) och ett portofritt svarskuvert till 1000 slumpmässigt utvalda respondenter. Enkäten 
skickades ut i kuvert från Karlstad universitet och med svarspostkuvert till Attityd i Karlstad 
AB. I följebrevet gavs en beskrivning av undersökningens syfte, genomförande, avsändare 
samt vilka som var kontaktpersoner. Det första utskicket följdes av två stycken påminnelser 
under april månad (se bilaga 2 och 3). Förutom det datamaterial som genererats genom 
enkäten har information även hämtats från Statistiska centralbyrån (SCB), Institutet för 
tillväxtpolitiska studier (ITPS) och Regionfakta för att komplettera och/eller styrka materialet 
från enkäten. 
 
2.1.1 Enkät och urval 
 
Enkäten består av ett 40-tal fasta svarsalternativ och ett mindre antal öppna. En fråga ger 
respondenterna möjlighet att fylla i egna kommentarer angående sin livsmiljö. Det 
förekommer även några frågor som rör enkätens språk och formalia (se tabell 1 och 2). 
Målgruppen för enkäten var personer i åldersgruppen 18-80 år och folkbokförda i Värmland. 
Ett adressregister från SPAR7 användes för att slumpmässigt välja ut 1000 personer inom 
målgruppen.8 Urvalsprocessen är ett mycket viktig inslag i undersökningen eftersom den 
grupp som valts ut är den som skall representera Värmlands befolkning. En felaktig 
urvalsprocess kan få hela undersökningen att bli mer eller mindre värdelös.  
 
2.1.2 Bearbetning av data 
 
En första databearbetningen genomfördes av Attityd i Karlstad som samlade in de besvarade 
enkäterna och stansade in svaren i statistikprogrammet SPSS. Den färdiga SPSS-filen 
skickades över till Cerut som sedan fortsatte med att bearbeta och analysera materialet. Med 
hjälp av bland annat korstabuleringar kunde sedan analyser genomföras över vad en specifik 
grupp anser om en viss företeelse. Vid korstabuleringar sätts ofta olika svarsalternativ 
samman till ett svarsalternativ, det vill säga, ”Mycket bra” och ”Ganska bra” blir 
svarsalternativet ”Bra”. Denna metod redovisar inte heller alla svarsalternativ. Detta kan 
medföra att om ett stort antal respondenter varit osäkra på en viss fråga och valt att svara Vet 
ej redovisas inte dessa svar i en sammansatt tabell/figur. Detta gäller dock inte vid vanliga 
frekvenstabeller/figurer då samtliga svarsalternativ redovisas.  
 
För att göra figurer och tabeller mer överskådliga är andelarna som redovisas avrundade till 
närmaste heltal. Detta kan medföra att vissa resultat har en totalsumma som över- eller 
                                                 
5 Se Svenning, C (1997) sid. 69-71 
6 Hagsmo, L. m.fl. (2006:1) 
7 Statliga personadressregistret 
8 Grääs, C (06 04 26) Attityd i Karlstad 
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understiger hundra procent. Andelen som över- eller understiger hundra procent är aldrig mer 
eller mindre än en procent.  
 
2.1.3 Åsikter om enkätutformning och språk 
 
Respondenterna hade i slutet av enkäten möjlighet att utvärdera enkätens utformning och 
språk. Detta görs dels för att utvärdera hur enkäten mottagits av respondenten och dels för att 
se om det är aktuellt med kompletteringar eller justeringar i en uppföljning av studien. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabell 1: Respondentens syn på frågorna 
 
Tabell 1 visar hur respondenterna upplevde frågorna i enkäten. Majoriteten av respondenterna 
tyckte att frågorna var lätta att förstå samt att språket var lätt. På frågan om frågorna var 
intressanta svarade drygt hälften av respondenterna att de var intressanta medan drygt en 
tredjedel tyckte att frågorna varken var intressanta eller ointressanta. 
 
Svarsalternativen 
var… Andel 

Svarsalternativen 
hade… Andel 

Lätta att förstå 89 Lätt språk 92 
Varken lätta eller  
svåra att förstå 8 

Varken lätt eller 
svårt språk 5 

Svåra att förstå 1 Svårt språk 1 

Ej svar 2 Ej svar 2 
Tabell 2: Respondentens syn på svarsalternativen 
 
Tabellen ovan redovisar hur respondenterna upplevde svarsalternativen. I stort ansåg 
respondenterna att svarsalternativen var lätta att först och att språket var lätt. Det kan därmed 
konstateras att frågorna och svarsalternativen var ställda på ett sådant sätt att respondenterna 
inte hade några märkbara problem med att besvara enkäten. Att behöva göra några större 
justeringar anses därmed inte som nödvändigt. 
 
2.2 Är studien representativ för Värmland i stort? 
 
2.2.1 Könsfördelning 
 
Ser vi till den totala populationen i Värmland9 visar SCB att första november 2005 var 49,7 
procent män och 50,3 procent kvinnor.10 Svarsfrekvensen mellan könen visar att det var något 
fler kvinnor som besvarade enkäten, 56 procent kvinnor och 44 procent män. 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Antalet personer mellan 18-80 år 2005 var enligt SCB 202 905 stycken i Värmland. Den totala populationen i 
Värmland samma år var 273 288 stycken. Källa: www.scb.se (06 05 22) 
10 www.scb.se (06 05 22) 

Frågorna var… Andel Frågorna hade… Andel Frågorna var… Andel 

Lätta att förstå 91 Lätt språk 92 Intressanta 56 
Varken lätta eller 
svåra att förstå 6 

Varken lätt eller 
svårt språk 6 

Varken intressanta  
eller ointressanta 36 

Svåra att förstå 2 Svårt språk 1 Ointressanta 6 

Ej svar 2 Ej svar 2 Ej svar 2 
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2.2.2 Åldersfördelning 
 
Den åldersfördelning som vi valt att använda baseras på tidigare studier, vilket underlättar 
jämförelser med andra studier.  
 
 Värmland Livsmiljöstudien 

18-35 år 27 24 

36-49 år 25 22 

50-64 år 28 32 

65-80 år 20 22 
Tabell 3: Procentuell åldersfördelning i Värmland och i föreliggande livsmiljöstudie. 
Källa: När det gäller Värmland, SCB (06 05 22) 
 
Tabellen ovan redogör för den andelsmässiga åldersfördelningen dels i Värmland och dels i 
föreliggande studie. Andelen som deltagit i undersökningen stämmer väl överens med hur det 
faktiskt ser ut i Värmland. Den största andelen som besvarade enkäten återfinns bland 
respondenter i åldern 50-64 år. Denna åldersgrupp är även störst i Värmland jämfört med 
övriga kategorier. Med hänsyn till ovan tabell och åldersfördelningen bör detta representera 
Värmland som helhet.  
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2.2.3 Fördelningsfrekvens av enkäten i Värmland 
 

           
 

Figur 1: Översiktsbild Värmland  Figur 2: Spridning av enkäter efter postnummer 
Karta av Stefan Nilsson, Karlstads universitet i Värmland samt andelen svar och ej svar. 
 Karta av Stefan Nilsson, Karlstads universitet 
   
 
Den högra kartan ovan åskådliggör den geografiska fördelningen av enkätutskicket. De mörka 
fälten i cirklarna på kartan visar andelen som har svarat på enkäten och de vita fälten andelen 
som inte har svarat. Översiktskartan till vänster har som syfte att förtydliga lokaliseringen av 
cirklarna. 
 
Som figur 2 visar har den slumpmässiga fördelningen av enkäten resulterat i en koncentration 
av enkäter till Karlstad och dess närområden, Forshaga, Kil, Grums och Hammarö. Det finns 
även en större koncentration kring Kristinehamnområdet samt kring Säffle och Arvika.  
 
När det gäller antalet svar som kommit in från de respektive områdena visar figur 2 att det är 
relativt jämnt fördelat mellan områdena. En större koncentration av respondenter som inte valt 
att besvara enkäten återfinns i gränsen till Dalsland samt i norra Värmland Det skall 
observeras att antalet utskick till dessa områden inte heller var speciellt stort. Exempel på ett 
område där svarsfrekvensen var bra var i området kring Torsby. Den största 
befolkningskoncentrationen förekommer i Karlstadområdet och den största delen av enkäten 
har besvarats av dem som bor i tätort. Således bör enkäten representera Värmland som helhet.  
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2.3 Bortfallsanalys 
 
Av de totalt 1000 enkäter som skickades ut till ett slumpmässigt antal personer, mellan 18-80 
år och folkbokförda i Värmland, besvarades 601 stycken. Efter att, vilket framgår tydligare 
nedan, 20 respondenter av olika anledningar räknats bort från det totala utskicket blev 
svarsfrekvensen drygt 61 procent. Det finns flera anledningar till att svarsfrekvensen blivit 
bra. Bland annat hade författarna till rapporten i förstudien; Förstudie till enkätundersökning 
om värmlänningars syn på sin livsmiljö möjlighet att genomföra en testenkät. Testet 
genomfördes under februari 2006 bland 30 respondenter. Resultatet visade att endast några 
små ändringar, bland annat justeringar av språk och formalia, behövdes göras innan den 
riktiga enkäten skickades ut. Testet skall ses som ett led i att förbättra svarsfrekvensen. 
Ytterligare orsaker till den positiva svarsfrekvensen är att frågorna ansågs intressanta vilket 
även märktes i respondenternas egna kommentarer där ett flertal beskrev enkäten som 
intressant. 
 
2.3.1 Externt bortfall 
 
Vid en bortfallsanalys skiljs det externa bortfallet från det interna. Respondenter kan ha 
flyttat, avlidit eller av andra orsaker inte haft möjlighet att besvara enkäten vilket är ett 
exempel på externt bortfall. Oftast förekommer det externa bortfallet vid kvantitativa 
undersökningar som postenkäter men kan även förekomma vid kvalitativa undersökningar.11  
 
Bortfallet i undersökningen blev cirka 39 procent eller 399 personer. Av de 39 procenten var 
det 20 respondenter som hörde av sig per telefon med önskan om att inte vilja delta. 
Anledningarna till att respondenterna hörde av sig var bland annat sjukdom, utlandsvistelser 
eller att de flyttat från orten vilket inte längre gör dem aktuella för studien. De respondenter 
som hörde av sig räknas därmed bort från de 1000 utskick vilket lämnar kvar 980 stycken. De 
räknas även bort från det externa bortfallet vilket ger ett totalt externt bortfall på 379 
respondenter.  
 
Fördelningen av det externa bortfallet sett till könen visar att det var något fler män, 222 
stycken som inte besvarade enkäten medan kvinnorna uppgick till 150 stycken. Av det totala 
antalet respondenter som inte besvarade enkäten var det sju stycken som av olika anledningar 
inte är medräknade i bortfallsanalysen.  
 
2.3.2 Internt bortfall 
 
Det interna bortfallet innebär att exempelvis vissa frågor i postenkäten förblivit obesvarade. 
Det kan bland annat bero på att frågan har missförståtts på grund av att den varit dåligt 
formulerad eller svår att svara på. Det kan även bero på att respondenten inte velat besvara 
frågan eftersom den ansetts för privat.12 I vilket fall som helst skall både det externa och 
interna bortfallet analyseras för att bland annat ge upplysningar om den aktuella 
svarsfrekvensen samt om frågeformuläret haft några konstruktionsfel som gjort att frågor 
lämnats obesvarade.13     
 
Vid en närmare genomgång av det interna bortfallet kan det konstateras att det inte var 
speciellt högt. Däremot framkommer det i bortfallsanalysen att frågor som gällde 
                                                 
11 Svenning, C (1997) sid. 200 
12 Ibid. sid. 201 
13 Ejvegård, R (2000) sid. 5 
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tillgängligheten till och vikten av kultur- natur- och fritidsområden samt frågorna om 
serviceinrättningar hade ett större internt bortfall än övriga frågor. Analysen av bortfallet visar 
att frågor som bland annat handlade om barnomsorg och skola hade ett större antal bortfall 
bland respondenter som inte har några barn. Även respondenter i åldern 65-80 år är en grupp 
som var överrepresenterad jämfört med övriga ålderskategorier. Kvinnor valde i större 
omfattning att inte besvara frågorna om tillgängligheten till och vikten av jämfört med män. 
Sett till var respondenterna bor visar analysen att bosatta i centralort är överrepresenterade i 
det interna bortfallet jämfört med boende i mindre samhälle och på landsbygd. När det 
exempelvis gäller frågor som handlar om skola och barnomsorg upplever kanske ovan 
nämnda respondenter att frågan inte berör dem på samma sätt som det gör för dem som har 
barn.  
 
Gällande kultur, natur och fritid visar analysen av bortfallet att det var ett större antal kvinnor, 
respondenter utan barn, respondenter i 65-80 års ålder samt bosatta i centralort som valt att 
inte besvara dessa frågor. De områden där en närmare bortfallsanalys gjordes var bland annat 
tillgången till och vikten av bibliotek, organiserad fritidsverksamhet och shopping. Bosatta i 
tätort och de utan barn har i större utsträckning valt att inte besvara frågan. Totalt sett var 
antalet respondenter som inte valt att besvara de olika frågorna mindre än 33 personer eller 
5,5 procent av den totala populationen. Detta interna bortfall har inte påverkat utredningens 
tillförlitlighet.   
 
Några av svarsalternativen har ett mindre antal ”Ej svar” än övriga frågor. Det gäller speciellt 
frågor som rör serviceinrättningar såsom tillgängligheten till och vikten av apotek, 
kollektivtrafik, livsmedelsbutik, sjukhus och vårdcentral. Det kan vara så att dessa frågor är 
mer angelägna för flertalet av respondenterna vilket medförde att ett större antal känner sig 
mer manade att svara på dessa än övriga frågor.  
 
2.3.3 Metodkritik 
 
Respondenterna hade som tidigare nämnts möjlighet att själva kommentera vad livsmiljö är 
för dem. Vid en närmare analys av kommentarerna visar den att många har uttalat sig om 
liknande aspekter som förekommer i enkätfrågorna. Respondenterna kan med andra ord ha 
blivit färgade av de frågor som förekommer i enkäten och sedan skrivit ner dem som sina 
egna kommentarer. Många har exempelvis nämnt tillgången till naturen samt de sociala 
kontakterna som viktiga faktorer för livsmiljön vilket några av frågorna i enkäten berör. Hur 
hade respondenternas egna kommentarer sett ut om dessa frågor inte var ställda? Kanske 
hade dessa områden inte omnämnts i samma omfattning som de gjorde i det här fallet.  
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3. Den omgivande livsmiljön 
 
3.1 Upplevelser av platser 
 
Faktorer som påverkar en persons upplevelse av sin livsmiljö kan bland annat vara känslan för 
den plats där individen bor. Olika omständigheter påverkar om människor väljer att stanna 
kvar på en plats en längre tid eller om de väljer att flytta. Skilda individer ser på sin 
omgivning på olika sätt och påverkar i sin tur den omvärld de lever i. Landskapet har 
betydelse för människan liksom den tillrättalagda omgivande miljön. Dessa aspekter kommer 
att belysas i följande avsnitt utifrån tidigare undersökningar och forskning.  
 
3.1.1 Känslan för en plats 
 
Olika individer kan uppleva samma plats på olika sätt. Begreppet a sence of place har använts 
av många geografer när de fokuserar på platser utifrån personliga känslor. De diskuterar runt 
det faktum att känslor för en plats utvecklas utifrån varje individuell livserfarenhet samt 
präglas av det vardagsliv varje individ lever. Men å andra sidan måste också a sence of a 
place ses i en vidare social kontext. Även om dessa erfarenheter är mycket personliga är de 
inte endast ett resultat av en individs känslor, utan är även påverkade av de sociala, kulturella 
och ekonomiska omständigheterna som individen befinner sig i.14 Starka känslor av 
tillhörighet kan vara fokuserade till hemmet och framkalla känslor av säkerhet och tillflykt. 
En person kan även identifiera sig lokalt eller regionalt, med landskapet, med sin nation eller 
världsdel.15  
 
Den bild människor har av en plats kan således variera mellan olika människor och den kan 
förändras över tiden, men de har sin bild klar. Detta inifrånperspektiv bildar grunden för 
regional identitet.16 Wahlström menar att regional identitet är ett symbolvärde som bygger på 
en känslomässig relation mellan människor och platser.17 Om tidsdimensionen förs in i 
begreppet regional identitet uttrycks dels en känsla av betydelsen av det förgångna, och dels 
ett intresse för platsens framtida utveckling.18 Erfarenhetsbilden och upplevelserna för äldre 
generationer är annorlunda än för de yngre generationerna.19 Skillnaden bör även beaktas 
mellan de som bor på en ort och de som flyttar till orten. Det som är positivt för dem som bott 
längre kanske inte är positivt för de nyinflyttade.20 En annan faktor i sammanhanget är 
benägenheten att stanna kvar på en ort eller inte (se även under rubriken 3.2 Flytta eller 
stanna?). Veckopendling är ytterligare en omständighet som kan påverka den regionala 
identiteten.21  
 
Vilken bild förmedlas då till dem som inte bor på platsen? Vilka skapar en viss bild? Varför 
skapas en viss bild? I olika sammanhang kan det finnas ett intresse för dem som bor på 
platsen av att förmedla en viss bild av denna plats, exempelvis i utvecklingssammanhang.22 
Hur en plats eller region upplevs beror även på om den betraktas utifrån eller inifrån. 
Wahlström hävdar att ur ett inifrånperspektiv spelar immateriella faktorer en stor roll, såsom 
                                                 
14 Rose, G red. Massey, D & Jess, P (2002) sid. 89  
15 Ibid. sid. 89-92 
16 Wahlström, L (1994) sid. 42 
17 Ibid. sid. 41 
18 Ibid. sid. 45 
19 Ibid. sid. 46-47 
20 Ronnby, A (1991) i Wahlström, L (1994) sid. 48 
21 Wahlström, L (1994) sid. 48 
22 Ibid. sid. 16 
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den nuvarande sociokulturella situationen, erfarenheter, minnen och upplevelser. Ur ett 
utifrånperspektiv kommer de materiella faktorerna i förgrunden.23 
 
3.1.2  Samverkan mellan sociala och fysiska faktorer för påverkan av platsidentitet 
 
En tradition, formad av William James, säger att det är den fysiska miljön kring individen 
som skapar dess upplevelser och relationer till omvärlden.24 En annan tradition, inrättad av 
George Herbert Mead, säger istället att individens relationer och upplevelser till omvärlden 
skapas av sociala faktorer och förmedlas från en individ till en annan och vice versa.25 Här 
kan en jämförelse göras med Wahlströms diskussion ovan angående de immateriella 
faktorernas betydelse i ett inifrånperspektiv samt de materiella faktorernas betydelse i ett 
utifrånperspektiv.26 Dagens utvecklingspsykologi och forskning kring platsidentitet visar att 
det finns en samverkan mellan den fysiska miljön och sociala faktorer när det gäller hur 
människor uppfattar och relaterar till sin omgivande miljö. Orsaken till detta antagande är 
bland annat de studier som genomförts på barn och deras föreställning samt uppfattning av 
den fysiska miljön de har omkring sig. Barnen som medverkar i de här studierna representerar 
olika ålderskategorier, bor på olika geografiska platser och förhåller sig till och värdesätter 
den fysiska miljön olika beroende på skillnader i tradition och kultur.27    
 
När det bland annat gjordes jämförelser mellan barn/ungdomar bosatta på landsbygden och i 
storstaden visade det sig att de unga på landsbygden i större omfattning beskriver den 
omkringliggande utvändiga miljön i fysiska och konkreta former. I många fall framställer de 
vuxna och deras aktiviteter i närområdet. Barn/ungdomar bosatta i storstaden berättar däremot 
om sin närmiljö i mer abstrakta och tänkta former och till skillnad från de bosatta på 
landsbygden lyser de vuxna med sin frånvaro i deras beskrivningar.28 Barn och ungdomar 
bosatta på landsbygden beskriver med andra ord sin omgivning med större närhet och 
uppfattar den fysiska miljön på ett annat sätt än vad bosatta i storstad gör. En anledning till 
detta kan vara att de i större omfattning har närmare kontakt med föräldrarna och deras 
känslor samt uppmärksamhet för området kring dem. Barn och ungdomar bosatta i storstaden 
har istället en mer distanserad koppling till den fysiska miljön. Detta beror enligt Risotto och 
Giuliani i Nordströms bok, Att bo på landet är olika - En miljöpsykologisk studie av hur 
landsbygdsbor ser på boendemiljö och byliv, till stor del på att deras fysiska omvärld inte är 
ett mål i sig utan en del av deras vardagsaktiviteter.29  
 
3.2 Flytta eller stanna? 
 
Livsmiljön är ett av de utpekade insatsområdena i Värmlands regionala tillväxtprogram. I 
programmet diskuteras det om en attraktiv livsmiljö bland annat med ambitionen att locka in- 
och återflyttare till Värmland.30 Vad är det som får människor att flytta? Vilka faktorer 
påverkar att individer väljer att stanna kvar på en plats? 
 
 

                                                 
23 Wahlström, L (1994) sid. 42 
24 James, W (1890) i Johansson, M & Küller, M (2005) sid.159 
25 Mead, G. H (1934) i Johansson, M & Küller, M (2005) sid.159 
26 Wahlström, L (1994) sid. 42 
27 Nordström, M (2005) sid. 159 
28 Ibid. sid. 165-168 
29 Ibid. sid. 168-169 
30 Länsstyrelsen i Värmlands län och Region Värmland (2003) sid. 10 
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3.2.1 Individers geografiska rörelsemönster  
 
Rörelsemönstret för en individ under dennes livstid är inte statisk utan ändrar sig över tid. 
Med det menas att en människa under en livstid kräver olika mycket av sin närmaste miljö. 
Barn exempelvis upplever oftast närmiljön, det vill säga det som är närmast bostaden som 
mest intressant. Aktionsradien ändrar sig sedan successivt till att bli större ju äldre individen 
blir. Mest aktiva befinner sig individer under vuxen ålder då arbete och fritid innebär stora 
geografiska förflyttningar vilket även ger möjligheter till att uppsöka miljöer som är 
tilltalande. När åldern tar ut sin rätt minskar återigen det geografiska rörelsemönstret. 
Sjukdomar, handikapp och liknande gör att individer inte har samma möjligheter till att 
besöka miljöer som är tilltalande. Viktigt för en god livsmiljö är att närmiljön är av sådan 
kvalité att individen känner sig tillfreds med detta och fortfarande kan känna sig nöjd med sin 
tillvaro.31   
 
3.2.2 Ungdomars inställning till flytt 
 
Mats Trondman visar i en studie hur barn och ungdomar ställer sig till frågan om de vill 
stanna kvar i Hällefors kommun eller flytta när de blir äldre. Resultatet visar att det finns en 
sociologisk status som är avgörande för hur de ställde sig till frågan. Barn vars föräldrar var 
arbetare svarade i större omfattning att de ville stanna kvar i kommunen än barn vars föräldrar 
var tjänstemän. Det fanns även skillnader mellan könen då flickor i större omfattning än 
pojkar var positivt inställda till att flytta. Skillnaderna mellan grupperna tenderade dock vid 
stigande ålder att jämna ut sig. Mönstret kunde även skönjas vid frågan om vart barnen och 
ungdomarna ville flytta. Barn tillhörande föräldrar med yrke som tjänstemän valde helst i 
framtiden att bosätta sig i en storstad eller utomlands medan den andra gruppen i större 
omfattning ville bosätta sig inom kommunen.32 
 
Anledningen till detta är, enligt Trondman, att barn till tjänstemän är uppväxta i en miljö där 
de redan i tidig ålder vet vilka värderingar som är viktiga för dem och vilka möjligheter de har 
till utveckling i hemkommunen. Barn till arbetare däremot är inbäddade i tron att industrin 
med sin storproduktion och sina massanställningar löser alla problem eftersom deras föräldrar 
arbetat där sedan de själva var unga. Tron om att föra industrisamhället vidare urholkas dock 
ju äldre barnen blir eftersom vetskapen om att så inte är fallet blir allt mer tydlig.33 Nordström 
och Mårtensson är inne på samma linje i sin rapport. De nämner miljöarvets betydelse då 
individer väljer var de vill bosätta sig. Miljöarvet är en långsam process som går från 
generation till generation.  Individers olika värderingar och förhållningssätt till sina miljöer 
skapas av den relation de har till sin omgivning och speciellt till föräldrarna. Den miljö som 
barnen växer upp i och tar med sig in till den vuxna världen är med andra ord en viktig orsak 
till vart och varför individer väljer att flytta eller bosätta sig.34 
 
3.2.3 Flyttningsbeslut 
 
I Statens offentliga utredningar 2000:36 presenteras rapporten Värdet av att flytta och att 
stanna – om flyttningsbeslut, platsanknytning och livsvärden.35 Rapporten behandlar en 
enkätundersökning som genomfördes hösten 1999. Undersökningspopulationen omfattade 

                                                 
31 Nordström, M & Mårtensson, F (2001) sid. 15 
32 Ibid. sid. 4-12 
33 Trondman, M (2001) sid. 12-14 
34 Nordström, M & Mårtensson, F (2001) sid. 7-8 
35 SOU 2000:36 sid. 39 
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samtliga bokförda personer i Sverige i åldern 18-74 år. Landet delades in i tätbygd respektive 
glesbygd. De svarande delades in i grupper, flyttare var de som flyttat någon gång under de 
senaste två åren innan undersökningen och stannare var de som bott i samma kommun minst 
fem år. Inom de olika strata var dock urvalet slumpmässigt. (Resultaten viktades sedan för att 
inte överrepresentera glesbygdsflyttarna.)36 
 
Studien visar att människors beslut att flytta eller stanna kvar hänger samman med deras 
sociala och ekonomiska situation, deras allmänna livsvärden och deras värderingar av 
bostadsorten. Nedan sammanfattas en del av den kartläggning som genomfördes i studien 
över varför personer valt att flytta eller stanna kvar.37   
 
Vilka flyttar och vilka stannar kvar?38 
 

- Högutbildade flyttar mer än lågutbildade.  
- Sammanboende flyttar mindre än ensamstående. 
- Flyttare skiljer sig även från stannare när det gäller livsvärden. Stannare värderar 

trygghet och tradition medan flyttare föredrar omväxling och autonomi. Flyttare anser 
i högre grad att det vore spännande att bo på en annan plats och att man skall flytta dit 
arbete finns. Stannare anser i högre grad att människor skall har möjlighet att bo kvar i 
sin hemort. Undersökningen visar även att de som trivs på hemorten, har sina nära 
vänner där och de som bott där länge har svårare att flytta.  

 
Orsaker till flyttning, tvång eller fri vilja? 39 
 

- Majoriteten av dem som flyttat menar att de ville det och att det var lätt att fatta 
beslutet. De som inte hade flyttat av fri vilja och tyckte att flyttbeslut var svårt har 
mindre kontakt med grannar och vänner på den nya bostadsorten.  

- Motiv som att flytta till släkt, parbildning, flytta till annat boende samt att byta miljö 
är motiv som anges av sextio procent av de svarande. Nytt arbete som orsak till flytt 
utpekas av en femtedel av de svarande, liksom flytt på grund av studier. 

 
Vilka trivs bäst, flyttare eller stannare? 40 
 

- Majoriteten av både flyttare och stannare är nöjda eller mycket nöjda med 
förhållandena på bostadsorten. Det är få som uttrycker ett missnöje, men bland de 
mindre nöjda är det i första hand möjligheterna att byta eller få arbete samt 
kulturutbudet som anges. De som inte flyttat under de senaste två åren är nöjdare med 
sin bostadsort än flyttarna.  

- Unga personer är mindre nöjda med hemorten. Det gäller främst boendet och 
möjligheterna att få arbete som åldersgruppen 18-24 inte är nöjda med. Mer nöjda var 
de med möjligheterna till studier och serviceutbudet.  

- Kvinnor är mer nöjda med sin hemort än män. Det är endast möjligheterna till att byta 
eller få arbete som kvinnorna är mer missnöjda med.  

- Samboende personer är mer nöjda med sin hemort framför allt när det gäller 
boendesituationen och miljön. 

                                                 
36 Westin, K (2006 04 10)  
37 SOU 2000:36 sid. 39 
38 Ibid. sid. 40 
39 Ibid. sid. 40-41 
40 Ibid. sid. 41-42 
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- I genomsnitt är personer med barn mindre nöjda med sin hemort än andra. 
- Förvärvsarbetande personer är mer nöjda än de arbetslösa. Ändå är viljan hos de 

arbetssökande lägre när det gäller att flytta från sin bostadsort än hos dem som arbetar. 
- När det gäller specifika förhållanden på bostadsorten är de svarande i genomsnitt mest 

nöjda med sin boendesituation, sina fritidsmöjligheter, sin nuvarande arbetssituation 
och med miljön. Mindre nöjda är de med kulturutbud, möjligheter till studier samt 
serviceutbud. De är inte heller helt nöjda med det sociala livet.  

- Flyttarna är mindre nöjda än stannarna med det sociala livet på bostadsorten, med den 
egna boendesituationen, möjligheter till fritidsaktiviteter och serviceutbud. Detta är 
faktorer som kan anses vara sådana som byggs upp med tiden på en bostadsort. Även 
de som flyttat till glesbygd är mer nöjda med den egna boendesituationen och miljö än 
de som flyttat till tätbygd.  

 
Sammanfattningsvis är en stor majoritet mycket nöjd med den plats där de bor eller har flyttat 
till.41 
 
3.3 Miljöpsykologi 
 
Miljöpsykologi har som syfte att försöka beskriva hur människor påverkas av omgivningen 
men även undersöka hur människor i sin tur påverkar den omgivande miljön genom sitt sätt 
att leva. Väsentliga frågor inom miljöpsykologi är bland annat hur människor upplever sin 
omgivning/närmiljö i bland annat bostaden, på arbetsplatsen och andra offentliga rum. 
Ytterligare frågor som miljöpsykologer tittar på är bland annat hur miljön påverkar trivsel, 
hälsa och beteende. Det finns även en mer ekologisk vinkling av miljöpsykologi med studier 
av hur människor uppfattar miljöproblem lokalt och globalt samt hur de väljer att handskas 
med dessa problem i sina vardagliga liv. Det här är frågor som är grundläggande inom 
miljöpsykologin och dess resultat av undersökningarna kan fungera som grund för framtida 
planering av bland annat bostäder.42 
 
Miljöpsykologin uppstod efter att arkitekter upptäckt att det fanns en dimension i deras arbete 
som det inte hade forskats så mycket om, nämligen vad är det som skapar skönhet i det som 
skapas? Svaret på frågan fick arkitekterna genom att bli mer tvärvetenskapliga och då 
speciellt mot psykologin och dess områden som bland annat behandlar varseblivning av 
omgivningen, ögats funktion och färgseendet. I och med att arkitekturen och psykologin allt 
mer började närma sig varandra genomfördes det flera experiment. Bland annat utfördes olika 
psykologiska experiment under 50- och 60-talen som visade att människan uppfattar sin 
omgivning mycket olika beroende på yttre faktorer som exempelvis färg, ljud och form. Om 
arkitekterna visste vad det var som gjorde att människor trivdes bra på ett ställe men mindre 
bra på ett annat så ökade chanserna till att skapa miljöer som människor skulle trivas i, längta 
till och känna tillhörighet med. Den kunskap som framkom genom den forskningen 
tillämpades bland annat vid byggandet av Västra Hamnen i Malmö.43 
 
Idag bedrivs forskning inom miljöpsykologi på flera olika områden. Rumsperception redogör 
för hur upplevelsen av rummets storlek och form påverkas av den fysiska verkligheten. Det 
forskas även i kognitiva kartor där individer skall rita en karta över ett område utifrån hur de 
själva uppfattar det, exempelvis kring bostaden. Som tidigare beskrevs är även intresset för 
hur ljud, ljus och färg påverkar människan och dess omgivning ett område som är knutet till 
                                                 
41 SOU 2000:36 sid. 43 
42 Johansson, M & Küller M (2005) sid. 13-19 
43 Ibid. 
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miljöpsykologi.44 Den danska arkitekten Jan Gehl hävdar i sin bok Livet mellem husene, 
udeaktiviteter og udemiljoer att det inte enbart är byggnadernas former som är orsaken till hur 
människor trivs utan även hur det sociala klimatet är utformat. Gehl hävdar att det finns ett 
samband mellan hur ett område är utformat mot hur det sociala klimatet ser ut i samma 
område. Den fysiska planeringen i sig påverkar inte inflytande och kvalitén på hur människor 
socialt aktiverar sig, däremot kan den fysiska miljön utformas så det sociala klimatet istället 
gynnas.45 Studier på senare tid stödjer denna tes och utgör nu även det ett område inom 
miljöpsykologi.46  
 
Andra områden av intresse för miljöpsykologin är bland annat hur stress påverkar människan i 
dess närmiljö och om det då kan påverkas av exempelvis buller. Jämförelser mellan storstaden 
och landskapet har inneburit att forskningen arbetat med att skapa terapeutiska trädgårdar. 
Denna del av forskningen har allt mer blivit en central del av miljöpsykologin. På senare tid 
har miljöpsykologin börjat forska i hur människan påverkar sin miljö. Det är känt att 
människan påverkar sin miljö negativt och detta har lett till att forskarna på senare tid studerat 
hur beteenden är bland människor gällande deras miljöpåverkan. Varför beter sig människor 
på ett visst sätt och kan deras beteende ändras så att det blir mer miljövänligt?47 
 
3.3.1 De äldre och deras bostäder 
 
Inom miljöpsykologin har forskare valt att närmare studera olika faktorer som kan förbättra de 
äldres situation och då speciellt bland olika vårdinrättningar och äldreboende. Den äldre 
populationen är idag en grupp i samhället som ökar snabbt till antal. En anledning till detta är 
bland annat förbättrad hälsa och livsstil. Idag blir svenska män i genomsnitt 78 år och kvinnor 
82 år. Men samtidigt som populationen av äldre friska ökar så ökar även de åldersrelaterade 
sjukdomarna som demens och andra mer kroppsliga sjukdomar. Detta är viktigt att tänka på 
när åtskillnader görs mellan olika grupper av äldre. 48  
 
I en undersökning av Rickard Küller redogör han för vad det är som får äldre personer i Lund 
att vistas utomhus. Faktorer som belyses är bland annat tidsåtgång utomhus, vid vilken 
tidpunkt på året de var mer frekventa ute samt vilka skäl individen har till utevistelse. Andra 
områden som undersöktes var vilka hinder som mötte dem och vilka platser som ansågs vara 
mest populära. Küller undersökte ytterligare hur rörelsemönster skiljer sig åt beroende på 
ålder. Resultatet visar att många äldre vistas ute nästan dagligen. Tiden ute minskade när det 
var vinter men beror även på hur gammal personen är. De vanligaste aktiviteterna var 
promenader följt av att gå ut och handla. Den största anledningen till att vistas utomhus var att 
få frisk luft, röra på sig, få uppleva naturen samt träffa andra människor. Rörelsemönstret 
bland äldre varierar med åldern och blev mindre ju äldre individerna blev. Det varierade även 
i fråga om var individerna rörde sig. En del rörde sig nära hemmet medan andra valde ett 
större geografiskt omfång.49  
 
 
 
 

                                                 
44 Johansson, M & Küller M (2005) sid. 20-21 
45 Gehl, J (1996) sid. 10-11 
46 Johansson, M & Küller, M (2005) sid. 24 
47 Ibid. sid. 22-24 
48 Küller, R (2005) i Johansson, M & Küller, M (2005) sid. 103   
49 Ibid. sid. 109   
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3.4 Upplevelsen av omgivningen 
 
3.4.1 Landskapsattraktion 
 
Miljöer kan uppfattas som mjuka och feminina eller hårda och maskulina. I den mjuka 
feminina miljön finns det ett behov av att skydda, vårda och ta om hand. Områden som ses 
som mjuka kan exempelvis vara stadsparker som skyddar människan från den hårda 
betongbebyggda staden utanför. Enligt landskapsarkitekten Tiina Sarap inger stadsparker 
också en kvinnlig symbolik i form av fruktbarhet, moderlighet och sensuell lockelse. Andra 
former av mjuka miljöer kan exempelvis vara blomsterängen eller ett blommande fruktträd 
som ger människan ett behov av att vårda och skydda.50    
 
Motsatsen till det är den hårda miljön vilket inger kraftfullhet och storhet. Den hårda miljön 
ses som kontrast och består ofta av stora pompösa byggnader/områden såsom pyramiderna i 
Egypten, ståtliga alléer, Niagarafallen eller enorma bergsmassiv som gör att man som 
människa känner sig liten när man står intill dem.51  
 
För en landskapsarkitekt är det av stor betydelse att förstå vad det är i landskapet som 
attraherar människan. Speciellt när det gäller utformning av nya områden är betydelsen viktig. 
Forskare har under lång tid systematiskt studerat vilka fysiska element i landskapet människor 
föredrar framför andra. Det vanligaste sättet att studera detta har varit med hjälp av bilder där 
individen fått rangordna de landskap denne anser vara mest attraktiva, så kallad 
preferensforskning. Förutom studier som handlar om människans preferens till ett landskap 
har även andra teorier använts för att försöka förklara vad det är som får människor att 
uppleva platser olika.52  
 
I experimenten har fyra olika egenskaper utmärkts som förklarar vad det är människan 
attraheras av i landskapet. Den första och andra egenskapen som redogör för människans 
preferens är hur mycket topografin varierar samt hur öppet eller stängt ett landskap är. Den 
tredje egenskapen handlar om betydelsen av enskilda landskapselement såsom vatten och 
berg. Den avslutande egenskapen och den mest betydande, visar i hur stor omfattning 
landskapet består av objekt tillverkade av människor respektive natur. Studier har visat att 
människor i större omfattning föredrar natur framför miljöer byggda av människor.53  
 
Vad menas egentligen med natur och byggd miljö? Hur definieras de svenska hagmarkerna 
som för många är natur men egentligen är tillverkat och beroende av människan för att 
fungera? Hur definieras egentligen områden med lagom dos natur och med lagom dos 
bebyggd miljö? Detta är ett problem eftersom det lätt kan förekomma definitionsproblem när 
enbart bilder används för att avgöra om ett landskap är vackert eller fult.54 
 
Ett sätt att mer i detalj beskriva vad det är människor attraheras av i ett landskap är att 
använda sig av biologiska och kulturella modeller. Den biologiska förklaringsmodellen 
redogör för att människan är en varelse som under tusentals år använt, fascinerats av och 
anpassat sig till de naturliga förutsättningar som för stunden råder. För den som hänvisar till 
denna modell ses naturen som en nödvändighet, som människan måste ha. Med andra ord är 

                                                 
50 Sorte, G. J (2005) sid. 234 
51 Ibid. 
52 Hägerhäll, M. C (2005) sid. 209 
53 Ibid. sid. 210 
54 Ibid. sid. 212 
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den fysiska miljön som omger människan det som är viktigast till skillnad från den kulturella 
modellen.55 
 
I den kulturella modellen är det istället den mentala föreställningen och hur denna har skapats 
som är grunden. Naturen är inte mer värd än något annat och värdet sätts av människan i 
kombination med samhället. Människan sätts i centrum och hennes värderingar, erfarenheter, 
övertygelser, attityder, värderingar och tidsaspekter är det som avgör hur ett landskap 
uppfattas. Upplevelsen förändras också av att människan har mentala bilder, föreställningar av 
ett visst område vilket då skulle påverka dennes uppfattning. En plats kan med andra ord 
uppfattas av två personer vid samma tidpunkt helt olika.56 
 
3.4.2 Sociotop 
 
En viktig del av många människors liv kan vara upplevelsen av de fritidsområden och 
mötesplatser som finns att tillgå. Platser att vistas på och som möjliggör kontakter med andra 
människor kan bland annat påverka det sociala livet för en individ. En av Küllers slutsatser 
(se ovan) var att det krävs en varierande planering där bland annat möjligheterna för äldre att 
få aktivera sig utomhus premieras. Bevarande av stadsdelsparker, promenadvägar och 
grönområden ses som viktiga. Det skall även finnas möjlighet för äldre att i anslutning till sitt 
hem ha bra möjligheter till att kunna vistas utomhus. Undersökningen visar att individer med 
utsikt över ett grönområde har en betydligt bättre hälsa än de som inte har samma möjlighet. 
Küller avslutar med att peka på att det med andra ord finns ett samband mellan äldre 
individers hälsa och deras utevistelse.57   
  
I samband med vikten av hur individen upplever den här typen av områden har vi här valt att 
presentera begreppet sociotop. Dess användbarhet har provats i samband med planering av 
bland annat grönområden i Stockholm. Det handlar om hur miljöer och platser upplevs och är 
användbara för mänskliga aktiviteter och upplevelser. Begreppet presenteras i rapporten 
Metodstudie – Sociotop som redskap i grönområdesplanering. Under sin praktiktid på 
Stockholms statsbyggnadskontor (1998) kom rapportens författare, landskapsarkitekt 
Alexander Ståhle, i kontakt med arbetet med översiktsplanen för Nationalstadsparken i 
Stockholm. Han tyckte att det inte fanns tillräckliga begrepp och arbetssätt som stöd för att 
planera människors möjligheter till upplevelser och aktiviteter. Ståhle menar att det egentligen 
bara är användarna själva som kan beskriva ett områdes värde som livsmiljö.58  
 
Biotop är ett begrepp som används inom landskapsekologin. Ståhle menar att sociotop är ett 
motsvarande begrepp till biotop.  Biotopen beskriver förhållandena i en specifik livsmiljö med 
dess arter och materia, det vill säga naturen, och sociotopen beskriver i vilken utsträckning 
dessa förhållanden betyder något för en viss kultur, något förenklat platsens 
upplevelsevärden. Ståhle menar att det är när individerna själva beskriver användarvärden och 
betydelser som biotop övergår till en sociotop.59  
 
I Ståhles metodstudie används Nationalstadsparken i Stockholm som exempel och de resultat 
som presenteras är översiktliga.60 Undersökningsmetoden i studien består av observation på 

                                                 
55 Hägerhäll, M. C (2005) sid. 214-215 
56 Ibid. 
57 Küller, R (2005) sid. 108-111 
58 Ståhle, A (2000) sid. 6-9 
59 Ibid. 
60 Ståhle, A (2000) i förorden (Christina Björk) 
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fältet kombinerad med intervjuer. När det gäller observationerna noteras människors (med 
eventuell grupptillhörighet) aktiviteter i olika miljöer under olika tidpunkter (under året, 
veckan och dygnet) och väder (sol, regn, snö) och rörelsemönster (trafikräkningar och 
besöksfrekvenser). Syftet med intervjuerna är att på ett djupare plan förstå varför vissa 
områden är attraktivare än andra och på så vis skapa förutsättningar för att kunna dra 
slutsatser om eventuella brister och värden.61 I arbetet förekom även ett stöd av samtida 
forskning vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet (av bland annat Patrik Grahn och Ulla 
Berglund vid SLU).62  
 
I studien används en kartering av olika upplevelsevärden som en specifik miljö har för olika 
upplevelser och aktiviteter, det vill säga hur platsen är som sociotop.  Upplevelsevärdena är 
skogsupplevelser, naturpedagogik, rofyllda parkupplevelser, odling, sportaktiviteter, lek, nöje, 
samvaro samt kulturhistoriska upplevelser.63 Genom dessa begrepp görs ett försök att lyfta 
fram väsentliga värden i det studerande grönområdet.  Värdena kan även ses som viktiga för 
olika besökskategorier. Exempelvis platser för barns lek eller biologilärarens platser för 
naturpedagogik, ett område för rofyllda parkupplevelser och så vidare. Då upplevelsevärdena 
karteras var för sig innebär det även att flera värden kan anges för samma miljö. En sådan 
mångfunktionell miljö kan exempelvis vara en gräsplan som tillåter bollsporter men som även 
kan fungera som picknickyta.64  
 
Ståhle presenterar åtta upplevelsekartor65 och karterar sociotoper i grader av attraktivitet som 
bedöms utifrån flera indikatorer exempelvis: Finns människor i miljön och vad gör de? Vad 
har den fysiska miljön i övrigt för karaktär? Hur är den spontana värderingen (hos 
observatören)? Vad syns i omgivningarna? Vad stör miljöns kvalitet? Är det nära till andra 
attraktioner? Utifrån detta urskiljs två grader av attraktivitet, primära sociotoper som är 
mycket attraktiva miljöer med stora upplevelsevärden och god tillgänglighet, sekundära 
sociotoper som är attraktiva miljöer med god tillgänglighet och vissa upplevelsevärden eller 
miljöer med dålig tillgänglighet men med stora upplevelsevärden.66  
 
I en sammanfattande sociotopkarta läggs de åtta upplevelsevärdena samman till en karta som 
visar studieområdets sammanlagda upplevelsevärden. Utifrån denna karta kan en mängd 
analyser göras.67 För att urskilja sociotoperna finns, enkelt uttryckt, mörklagda fält på den 
sammanfattande kartan som visar miljöer med en eller flera primära sociotoper. Ljusare 
områdena visar på en eller flera sekundära sociotoper.68   
 
Utvecklingsarbetet med sociotopkartan fortsatte och arbetsmetoden användes bland annat i ett 
projekt kallat Stockholms grönkarta.69 Det utfördes en värdering av innerstadens 
naturområden, parker, torg, kajer, stränder och andra friytor. Arbetet genomfördes med hjälp 
                                                 
61 Ståhle, A (2000) sid. 11 
62 Stockholmsstads stadsbyggnadskontor (2003) sid. 9 
63 De begrepp som används i denna studie för att kartera olika upplevelsevärden baserar sig på Peter Grahns 
forskning, professor vid Institutionen för Landskapsplanering Alnarp (SLU Sveriges Lantbruksuniversitet), om 
människors preferenser i städers grönområden. Grahn kom fram till åtta olika egenskaper. Dessa är det vilda, det 
artrika, det rymliga, det rofyllda, det lekfulla, det gröna torget, det festliga och det kulturella. Källa: Ståhle, A 
(2000) sid. 10 
64 Ståhle, A (2000) sid. 9-10 
65 Ibid. sid. 24 
66 Ibid. sid. 12 
67 Ibid. sid. 10 
68 Ibid. sid. 48 
69 En del i Stockholms grönkart är att kartlägga parker och friytor från social och kulturell synpunkt. Källa: 
Stockholmstads statsbyggnadskontor (2002) i förorden 
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av begreppet sociotop och stöd av en bred dialog med invånarna.70 Även en sociotopkartan för 
ytterstaden utarbetades.71 Arbetsmetoden har skapat uppmärksamhet bland planerare och 
forskare, även internationellt och har följts upp av arbeten bland annat på regional nivå.72  
 
Sociotopkartan, dess teori och metod har diskuterats bland forskare inom grönstruktur och 
planering. En slutsats är att sociotopbegreppet kan bli ett bättre begreppsredskap än de som 
tidigare använts när det gäller friyta, grönyta och liknande. Begreppet skulle kunna medverka 
till att öka förståelsen och kunnandet kring platser och platsers betydelse, platsers förändring 
och brukets förändring. Något som betonats är dialogen med medborgarna speciellt i 
planeringsskedena och att kartan är ett underlag för att söka nya samband, relationer och 
utvecklingspotentialer för att öka kvalitén.73 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
70 Stockholmstads stadsbyggnadskontor (2002) i förorden 
71 Stockholmsstads stadsbyggnadskontor (2003) sid. 9 
72 Stockholmsstads stadsbyggnadskontor (2002) i förorden 
73 Stockholmsstads stadsbyggnadskontor, (2003) sid. 11 
74 Begreppet sociotop har visat sig även förekomma i andra sammanhang. Socialpsykologen Lars Dencik har i 
sin forskning använt sociotop som beskrivning av barns sociala livsrum. Begreppet har även existerat i den tyska 
landskapsarkitekten Werner Nohls forskning om olika stadstyper och deras sociala sammanfattning. I en av 
statsbyggnadskontorets rapporter framgår att enligt forskarna själva finns det vare sig en allmän eller 
vetenskaplig definition av ordet och att de själva använt sociotop som egna hypoteser. Källa: Stockholmstads 
Stadsbyggnadskontor (2003) sid. 9 
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4. Tidigare forskning 
 
Nedan följer några exempel på tidigare genomförda undersökningar som har en liknande 
inriktning som föreliggande studie. 
 
Liv och hälsa – en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i Värmland 
 
Två större undersökningar om värmlänningars hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och kontakter 
med vården har genomförts, den senaste 2004. Undersökningen utfördes tillsammans med 
landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Totalt sett 
omfattades undersökningen av omkring 43 600 personer varav 12 000 i Värmland. Mer än  
7 600 personer valde att besvara den värmländska postenkäten vilket ger en svarsfrekvens på 
65 procent. Syftet med undersökningen är, för denna återkommande studie, att fungera som 
ett verktyg för den framtida planeringen av hälso- och sjukvården.75  
 
Exempel på resultat gällande Värmland76: 
 

• Den mest förekommande typen av bostad är, enligt studien, boende i villa eller radhus.  
 

• En stor majoritet av respondenterna trivs med sin nuvarande bostad och omgivande 
miljö. 

 
• Det är fyra gånger vanligare att respondenter känner sig mer otrygga i 

hyreshusområden än i egnahemsområden. 
 

• En stor majoritet av respondenterna kan lita på människor som bor i samma 
bostadsområde. 

 
• Liknande svar anges vid frågan om respondenterna känner sig trygga och säkra från att 

bli utsatta för våld och hot i sitt bostadsområde. 
 

• Den övervägande delen av de svarande menar att de ser ljust på sin framtid.  
 
• Andelsmässigt sett är både män och kvinnor som är föreningsaktiva mer 

tillfredsställda med sin livssituation än de som inte är föreningsaktiva.  
 

• Psykiska besvär och ohälsa kan sammankopplas med sociala - och ekonomiska 
problem. Dessa besvär har också en tendens att öka i förhållande till sociala - och 
ekonomiska problem. 

 
Livsmiljö i Västernorrlands län - Bokslut för 2004 
 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län genomför återkommande studier gällande livsmiljön i 
länet, så kallade bokslut. Bokslutet för 2004 tar upp en fördjupad studie angående 
barnfamiljers syn på sin livsmiljö. Anledningarna är att barnen i familjerna representerar 

                                                 
75 Landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län (2004) 
76 Jansson, S m.fl (2002) sid. 69-89 och 106-107 
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framtiden för länet samt att barnfamiljerna till en stor del är återflyttare. 1 500 brevenkäter 
skickades ut till barnfamiljer i området varav 1 007 besvarades.77 
 
Studien är uppdelad efter sex olika miljöer och utgår från ett individperspektiv. De sex 
delmiljöerna följer nedan och sammanfattas kort:78  
 
Uppväxtmiljön handlar om boende, skola, familjeförhållande, hälsovård och hälsorisker.  
 
Delen angående den sociokulturella miljön behandlar frågor om bland annat föreningsliv, 
kommunala kultursatsningar, valdeltagande, trygghet, säkerhet samt brottslighet.   
 
Boendemiljön är den tredje faktorn och tar bland annat upp vilka boendeformer 
respondenterna har, deras trivsel med sitt boende, avstånd och nöjdhet med service, störningar 
i bostadsområdet.  
 
Avsnittet Natur- och kulturmiljön behandlar områden som bland annat naturen som resurs, 
kulturarv, mångkulturella mötesplatser och tillgänglighet. 
 
Arbetsmiljön redovisar bland annat förvärvsarbete, nyföretagande, graden av fysisk 
ansträngning i arbetet och trivsel på arbetet.  
  
Den infrastrukturella miljön är det avslutande området och behandlar exempelvis väg- och 
järnvägstrafik, gång- och cykeltrafik och täckningen av bredbandsnätet.  
 
Exempel på resultat från studien79: 
 

• Generellt sett finns en positiv inställning till uppväxtmiljön i länet. 
 

• Antalet anmälda brott ligger under riksgenomsnittet och merparten av länets 
medborgare känner att de är trygga i sitt bostadsområde. 

 
• En stor majoritet av respondenterna svarade att de trivs bra med sitt boende och över 

hälften är stolta över sitt boende. 
 

• När det gäller respondenternas boendeområde är de flesta positivt inställda till 
tryggheten, naturen, det sociala klimatet, bostadsstandard samt luften. 

 
• Natur- och kulturmiljö i länet uppfattas som en viktig tillgång. 

 
• Det dominerande fortskaffningsmedlet i länet är bil och anses vara viktigare än i 

många andra svenska regioner. 
 
 
 
 
 

                                                 
77 Länsstyrelsen i Västernorrland (2005) sid. 9 
78 Ibid. sid. 8 
79 Ibid. sid. 20-84 
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Attitydundersökning bland boende i Bengtsfors kommun- En studie rörande kommunal 
service, trivsel och framtid 
 
Under våren 2005 genomförde Cerut, vid Karlstads universitet, tillsammans med Bengtsfors 
kommun en attitydundersökning bland boende i Bengtsfors kommun. Syftet med studien var 
att ta reda på vad den enskilde individen har för attityd gentemot sin kommun. Områden som 
bland annat berördes var ekonomi, arbetsmarknad, boendemiljö, hälsa, samhälligt 
engagemang, delaktighet samt framtidssyn. 1 000 enkäter skickades ut till kommuninvånare 
över 18 år och 673 respondenter valde att delta i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens 
på drygt 67 procent.80  
 
Exempel på resultat från studien:81 
 

• Mer än hälften av de svarande har en inkomst på mindre än 9 999 kronor upp till 
14 999 kronor per månad. 

 
• Över hälften av respondenterna anser att de har ett bra hälsotillstånd och livskvalité.  

 
• Kvinnor och män, de olika ålderskategorierna samt kommundelarna svarar att 

kommunen främst skall prioritera äldrevården, skolan, näringslivet och barnomsorgen. 
Minst viktigt att prioritera är kulturområdet.  

 
• De olika undersökningsgrupperna trivs mycket eller ganska bra i kommunen. 

 
• En övervägande del av respondenterna är inte aktiva medlemmar i någon organisation 

eller liknande. De respondenter som är medlemmar återfinns främst i någon 
idrottsförening. 

 
• Nästan fyra femtedelar har inte försökt påverka någon av kommunens verksamheter. I 

de fall de försökt har främst direktkontakt med politiker/tjänstemän tagits. 
 

• Det är fler som tagit kontakt med personal inom kommunen än med politiker. Det är 
även fler som anser att de fått ett bättre bemötande av personal än av politiker. 

 
Vi vill även nämna följande undersökningar. 
 
En god servicenivå i alla delar av landet – Hur bör målet följas upp och effektutvärderas 
 
Glesbygdsverket har, av regeringen, fått i uppdrag att ge förslag på hur den regionala 
utvecklingspolitikens målsättning om en god servicenivå i alla delar av landet skall kunna 
följas upp och effektutvärderas. I rapporten från år 2004 belyses relevansen av ett nationellt 
mål angående servicenivån som en del i att skapa regional utveckling.82 
 
 
 
 

                                                 
80 Hofer, A & Andersson, K (2005) sid. 2 
81 Ibid. sid. 82-83 
82 Hagsmo, L, Hofer, A, Westlindh, S (2005) i bilaga 1 
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Så bor vi i Sverige – Bostäder, boendemiljö och transporter 1975-2002 
 
SCB, Statistiska centralbyrån, har sedan 1974 genomfört löpande intervjuundersökningar om 
svenska folkets levnadsförhållanden på respondenter 16 år och över. Rapportserien består 
idag av ett hundratal rapporter. Den senaste rapportserien sträcker sig över perioden 1974-
2002 och redovisar statistiskt hur Sveriges befolkning bor. Exempel på områden som belyses i 
statistiken är bostäder som innefattas av bland annat boendeformer, standard på utrymmen 
och trygghetsaspekter. Det andra blocket behandlar boendemiljön och innefattar däribland 
störningar, tillgång till uteplats och grönområden samt sociala kontakter med grannar. Det 
tredje blocket tar upp fritidsbostäder och innefattas exempelvis av tillgången och avståndet till 
fritidsbostäder. Det avslutande fjärde blocket hanterar befolkningens kollektiva 
transportbehov med nedslag i bland annat vilka kollektiva och individuella transportresurser 
som finns och behovet av transporter.83    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
83 SCB (2004)  
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5. Bakgrundsfakta om Värmland 
 
5.1 Befolkning 
 
En större invandring samt ett positivt födelsetal har totalt sett inneburit att Sveriges 
befolkning ökat de senaste åren.84 Sett till länen har den största ökningen skett i Stockholms, 
Skånes, Västra Götalands, Hallands, och Uppsala län. Den största befolkningsminskningen 
har förekommit i Västernorrlands län följt av Norrbottens, Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands 
och slutligen Kalmars län.85 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, skriver i sin rapport 
Regionernas tillstånd 2005 att regioner med en minskad och åldrande befolkning tenderar till 
att bli mindre expansiva. Minskning i befolkningsstrukturen kan ha direkta effekter på bland 
annat kommunal service, utbudet av arbetskraft och minskade regionala- och kommunala 
skattebaser vilket i sin tur påverkar välfärden i regionen. En negativ befolkningsutveckling 
kan även leda till en ofördelaktig ålderstruktur.86 Figuren nedan redovisar för hur Värmlands 
befolkningsutveckling varit under perioden 1995-2005: 
 

Befolkningsförändring i Värmland 1995-2005
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Figur 3: Befolkningsförändring i Värmland åren 1995-2005. Källa: SCB (060613) 
 

Värmland har sedan år 1995 haft en stadig minskande befolkning. I snitt har befolkningen 
sjunkit med drygt 1 600 personer per år fram till år 2001. Minskningen har sedan stabiliserats 
och mellan 2002 och 2003 ökade befolkningen för första gången med 144 personer. År 2005 
bodde det 273 288 personer i Värmland.87  
 
 

                                                 
84 ITPS A (2004) sid 53-55 i Hofer, A & Andersson K (2005) sid. 11 
85 SCB (Observera att detta inte är en procentuell ökning eller minskning baserad på regionens totala befolkning 
utan antalsmässig.) 
86 ITPS (2005) sid. 115 
87 www.scb.se (06 05 22) 
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Inrikes inflyttade och utflyttade samt immigrerade och emigrerade
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Figur 4: In- och utflyttade i Värmland 
Källa: SCB (06 06 13)  
 
Figuren redovisar inrikes inflyttade och utflyttade samt hur många som immigrerat till och 
emigrerat från Värmland under de senaste tio åren. Antalet inrikes utflyttare är större under 
hela perioden jämfört med antalet inrikes inflyttare. En toppnotering nåddes under år 2000 då 
antalet utflyttare var 6 491 personer. Den största inflyttningen skedde under 1998 då 5 330 
personer flyttade in till regionen. En stabilisering skedde sedan av antalet in- och utflyttare 
under åren 2003 och 2004.88 
 
År 1996 var antalet emigranter större än immigranterna. Antalet immigranter har konstant 
ökat, speciellt mellan åren 1999 till 2002. Antalet ökade från 1 271 immigranter år 1999 till 2 
064 immigranter år 2000. År 2001 var det 783 som emigrerade från regionen. Året efter ökade 
antalet något och har sedan varit stabil under hela perioden. 89   
 
Individer mellan 20-29 år är en grupp som är mer flyttbenägen än andra grupper. De flesta 
som flyttar väljer oftast en större stad eftersom utbuden på jobb och utbildning är bättre 
medan en större andel yngre familjer istället väljer att flytta ifrån en större ort. Kvinnor är 
även en grupp som flyttar något mer än vad män gör.90 Hur människor väljer att flytta beror 
till stor del på i vilket skede av livet de befinner sig i den så kallade livscykeln.91 Andra 
anledningar till flytt kan bland yngre vara att de i större omfattning än äldre bildar par (eller 
separerar) och därmed flyttar ihop eller flyttar isär.92 

                                                 
88 SCB (06 06 13) 
89 Ibid. 
90 ITPS (2004) sid. 53-55 
91 Se avsnitt om flyttningar för en djupare beskrivning. Trondman, M (2001) och SOU 2000:36 
92 Karlsson, S & Niedomysl, T (2000) sid. 29 
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Figur 5: In- och utflyttade i Värmland 2005 fördelat på ålder  
Källa: SCB (060613) 
 

Figur 5 redovisar in- och utflyttade till och från Värmland 2005 fördelat på ålder. En stor 
flyttbenägen grupp är individer mellan 15-34 år. År 2005 flyttade 2 525 personer mellan 15-
24 år från Värmland samtidigt som det flyttade in 2 277 personer i samma ålderskategori. 
Skillnaden var inte lika stor mellan in- och utflyttade i åldersgruppen 25-34 år där 1 902 
personer valde att flytta från Värmland medan 1 821 personer valde att flytta in till regionen.93 
 

                                                 
93 www.scb.se (06 05 22) 
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Födda och döda i regionen
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Figur 6: Födda och döda i regionen 
Källa: SCB (06 06 13) 
 
Mortalitetstalen i regionen har under hela perioden varit större än nativitetstalen. En 
toppnotering av antalet födslar ägde rum 1996 då 2 832 barn föddes samtidigt som 3 590 
personer avled.  Antalet födslar sjönk något mellan 1996 och 1997 för att sedan stabilisera sig 
under perioden.  
 
I ITPS senaste rapport framhålls befolkningsutvecklingen som en viktig faktor för en regions 
tillväxtpotential och det finns flera olika teorier som styrker detta påstående. Det finns ett 
intressant samband mellan tillväxt och åldersgrupper i svenska arbetsmarknadsregioner. 
Forskning visar att en hög andel av befolkningen i åldern 50-64 år (äldre arbetsför ålder) har 
en positiv effekt på inkomsttillväxten medan grupper av befolkningen under 15 år och över 65 
år har en negativ inverkan på inkomsttillväxten. Om påståenden stämmer kan detta innebära 
att vissa regioner i framtiden kan få problem med den ekonomiska tillväxten eftersom de har 
en hög åldersstruktur som är nära pension samtidigt som det inte finns tillräckligt många unga 
som kan täcka upp behovet.94 
 

                                                 
94 ITPS (2005) sid.116 
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Befolkningspyramid Värmland 2005
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Figur 7: Befolkningspyramid för Värmlands län år 2005.  
Källa: SCB (060613) 
 

Befolkningsstrukturen för Värmland är relativt jämnt fördelad. Det finns dock några undantag 
och då speciellt bland kvinnorna. Som visas i figur 7 är flickor i åldern 0-4 år och kvinnor 
mellan 25-29 år underrepresenterande jämfört med övriga ålderskategorier. Det största antalet 
flickor/kvinnor går att finna i ålderskategorierna 10-19 år samt 55-64 år. För män är mönstret 
liknande, en underrepresentation går att finna bland pojkar i åldern 0-9 år samt män mellan 
25-29 år. Det finns även bland pojkar/män, överrepresentation i ålder 10-19 år och även när 
det gäller åldersgruppen 55-59 år.95  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 www.scb.se (06 05 22) 
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5.2 Utbildning och förvärvsarbete 
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Figur 8: Utbildningsnivån i riket, Värmlands län och Västra Götalands län bland personer 16-74 år, år 2004  
Källa: SCB (060613) 
 
Figuren visar att utbildningsnivån i Värmland i stort stämmer överrens med riket i helhet och 
Västra Götaland. Det som skiljer är dock att Värmland andelsmässigt har något fler som har 
en gymnasial utbildning på högst 2 år och något färre som har en eftergymnasial utbildning 3 
år eller mer.  
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Antal förvärsarbetande och ej förvärvsarbetande i Värmland 
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Figur 9: Antal förvärvsarbetare och ej förvärvsarbetare i Värmland år 2004.  
Källa: SCB 
 

Figuren ovan redovisar antalet som förvärvsarbetar och inte förvärvsarbetar i Värmland. Det 
är fler män än kvinnor som arbetar under hela tidsperioden, undantaget grupper mellan 16-19 
år. Det största antalet förvärvsarbetande män återfinns i åldern 55-59 år medan det för kvinnor 
är i åldern 45-49 år. När det gäller de grupper som inte förvärvsarbetar är skillnaderna mellan 
könen inte speciellt stor. Den största gruppen som inte förvärvsarbetade återfinns i 
åldersgruppen 55-64 år och 35-39 år. Kurvan visar även att det under hela tidsperioden, 
undantaget åldersgruppen 16-19 år, är fler kvinnor än män som är utan arbete.96  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
96 www.scb.se (06 05 22) 
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5.3 Framtiden 
 
Temo97 har på uppdrag av Svenskt näringsliv genomfört en undersökning för att kartlägga 18-
åringars syn på framtiden. Utredningen har lagts upp så den skall ge en representativ bild av 
Sveriges samtliga 18-åringar. Undersökningen har genomförts med hjälp av en webbaserad 
enkät. Separata urval har genomförts för var och ett av Sveriges 21 län. Genomförandet 
skedde under perioden 25 maj – 29 juni 2004. Totalt har 2 968 ungdomar deltagit i 
undersökningen. Datamaterialet har vägts i förhållande till det verkliga antalet 18-åringar i 
respektive län.98 I Värmland var det 90 personer som svarade på enkäten.99Vissa av dessa 
resultat presenteras nedan utifrån webbplatsen Regionfakta.100 
 
Den första figuren som här presenteras åskådliggör frågan; Hur ser du på framtiden för din 
egen del?101 
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Figur 10: Hur ser du på framtiden för din egen del? 
Källa: www.regionfakta.com (06 05 15)  
 

                                                 
97 Temo är ett undersökningsföretag som från och med 06 01 01 ingår i Synovate, och heter numer Synovate 
Temo. Synnovate är ett av världens största företag inom marknadsanalys och rådgivning. www.temo.se (06 
06 13) 
98 Åberg, A, Modig, A, Ahlin, D (2004) sid. 2-3 
99 Lundström, E (06 06 13) 
100 Regionfakta är en webbplats med statistik och fakta och Värmlands län som Länsstyrelsen i Värmlands län 
tillhandahåller åt allmänheten. Statistiken sammanställs och uppdateras kontinuerligt av Pantzare Information 
AB som står bakom webbplatsen. www.regionfakta.com (06 06 13) 
101 www.regionfakta.com (06 05 15)  
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I tabellen ovan framgår att drygt hälften, 54 %, av de 18-åriga värmlänningarna ser 
optimistiskt på framtiden. Den övervägande delen av övriga län har större framtidsutsikter än 
befolkningen i Värmland. Det är endast i Örebro, Dalarnas samt Södermanlands län som en 
lägre andel av befolkningen har en optimistisk syn på sin framtid.  
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Figur 11: Bosatt i annat län om tio år 
Källa: www.regionfakta.com (06 05 15)  
 
Bland de värmländska ungdomarna är det mer än hälften, 54 %, som tror att de har flyttat till 
ett annat län om tio år. Det är 28 % som förmodar att de kommer att bo kvar i länet och 17 % 
som antar att de bor kvar på samma ort. Tabellen visar ytterligare att i de flesta län anser den 
största andelen av 18-åringarna att de flyttat om tio år. I Stockholms län är det 58 % som tror 
sig bo kvar i samma län.  
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Vad tror du att du kommer att göra om tio år?
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Figur 12: Vad tror du att du kommer att göra om tio år? 
Källa: www.regionfakta.com (06 05 15) 
 
De flesta i Värmlands län, 39 %, tror att de kommer att vara anställda i ett privat företag om 
tio år och 25 % förmodar att de kommer att driva ett eget företag.  
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Vad tycker du är mest oroande när du tänker på framtiden?   

Fler alternativ kan anges    Värmlands län Riket 

      Andel Andel 

Att inte kunna få ett bra jobb    42  42  

Att inte klara min ekonomi    31  32  

Att jag bli arbetslös     30  29  

Att inte komma in på en bra utbildning   27  19  

Att jag inte vet vad jag vill göra    23  23  

Att jag väljer fel utbildning eller yrkesinriktning  15  14  

Att jag inte kommer att klara av mitt arbete tillräckligt bra 8  7  

Att inte hitta en bostad    6  15  

Att tvingas flytta för att få arbete    5  5  

Att inte kunna studera eller jobba utomlands  4  5  
Tabell 4: Vad tycker du är mest oroande när du tänker på framtiden? 
Källa: www.regionfakta.com (06 05 15)  
 
Ovanstående tabell visar vad det är som mest oroar de värmländska 18-åringarna inför 
framtiden. Det största bekymret är att inte kunna få ett bra jobb, vilket har angivits av 42 %. 
Totalt sett är arbete, ekonomi och utbildning de faktorer som ängslar mest.  
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6. Resultatredovisning - Bakgrundfaktorer 
 
I detta avsnitt presenteras svaren från vår enkätundersökning. Det totala antalet besvarade 
enkäter är 601 stycken. Resultaten kommer att redovisas i figurform samt i tabeller. 
Inledningsvis presenteras de bakgrundsfaktorer vi har valt att använda i vår undersökning.  
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Beskrivning av undersökningsgrupperna 
 
    Antal Andel 

Kön  Kvinnor  336 56 

  Män  265 44 

  Ej svar    

      

Ålder  18-35 år  142 24 

  36-49 år  132 22 

  50-64 år  194 32 

  65-80 år  129 22 

  Ej svar  4 1 

      

Lokalisering Centralort  346 58 

  Mindre samhälle 110 18 

  Landsbygd 141 24 

  Ej svar  4 1 

      

Hushållstyp Gift/samboende med hemmavarande barn 147 25 

  Gift/samboende utan hemmavarande barn 265 44 

  Ogift/ensamstående med hemmavarande barn 22 4 

  Ogift/ensamstående utan hemmavarande barn 112 19 

  Är 18 år eller över bosatt hos föräldrar/släkt/syskon 47 8 

  Ej svar  8 1 

      

Typ av boende Lägenhet/Flerfamiljshus 187 31 

  Radhus/Kedjehus 34 6 

  Hus/Villa  326 54 

  Jordbruksfastighet 49 8 

  Serviceboende 0 0 

  Annat boende 1 0 

  Ej svar  4 1 

      

Utbildning  Ej fullföljd grundskola 17 3 

  Grundskola, realskola, folkskola, flickskola 180 30 

  Gymnasial utbildning, högst 2 år 87 15 

  Gymnasial utbildning, högst 3 år eller mer 125 21 

  Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 72 12 

  Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 116 19 

  Ej svar  4 1 

      

Sysselsättning  Tillsvidareanställd 279 46 

  Projektanställd 15 3 

  Egen företagare 38 6 

  Arbetssökande 23 4 

  Sysselsatt i arbetsmarknadsåtgärd 5 1 

  Studerande 45 8 

  Föräldraledig 7 1 

  Tjänsteledig 0 0 

  Förtids- sjukpensionär 48 8 

  Ålderspensionerad 125 21 

  Annat  13 2 

  Ej svar  3 1 
Tabell 5: Beskrivning av undersökningsgrupperna 
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Tabellen ovan visar att det är fler kvinnor är män som svarat på enkäten. Kvinnorna utgör 56 
% av de svarande och männen 44 %. Den åldersgrupp som dominerar är den mellan 50-64 år. 
Det minsta antalet respondenter befinner sig mellan 65-80 år.  
 
Den största delen av respondenterna, 346 personer (58 %), bor i respektive kommuns 
centralort. 141 personer (24 %) bor på landsbygden och 110 personer (18 %) bor i mindre 
samhällen. När det gäller de olika hushållstyperna som efterfrågades dominerar 
gift/samboende utan hemmavarande barn vilken utgörs av 44 %. Ogift/ensamstående med 
hemmavarande barn representeras av 4 % och är således den familjesammansättning som 
förekommer minst bland respondenterna. Även gruppen 18 år eller över och bosatt hos 
föräldrar/släkt/syskon är lågt representerade med 8 %. Bland de svarande bor drygt hälften i 
hus/villa (54 %), den minsta gruppen, 6 %, är bosatta i radhus/kedjehus.  
 
När det gäller utbildningsnivån bland de svarande tillhör den största gruppen, 30 %, de som 
slutfört grundskola, realskola, folkskola eller flickskola. Den minsta gruppen, 3 %, utgörs av 
dem som ej fullföljd grundskola 
 
Bland sysselsättningsformerna dominerar tillsvidareanställd på 46 % följd av 
ålderspensionerad på 21 %. Lägst representerad är gruppen sysselsatt i arbetsmarknadsåtgärd 
på 1 %. 
 
Respondenternas födelseort 
 
Var är Du född?  Antal Andel 

I den kommun jag är bosatt i 232 39 

Övriga Värmland 181 30 

Övriga Sverige 131 22 

Annat europeiskt land 43 7 

Utomeuropeiskt land 13 2 

Ej svar  1 0 
Tabell 6: Respondentens födelseort 
 
Tabellen ovan visar att 39 % av dem som svarat på enkäten är födda i den kommun de bor 
idag och 30 % är födda någonstans i övriga Värmland.  
 
Bosättningstid på en och samma plats 
 
Hur länge har Du bott på den plats Du bor på idag? 

 Antal Andel  
1-5 år 203 34  
6-15 år 146 24  
16-25 år 95 16  
25 år och över 153 26  
Ej svar 4 1  

Tabell 7: Bosättningstid på en och samma plats 
 
Tabell 7 visar att den största andelen av respondenterna, 34 %, har bott på den plats de bor 
idag i endast 1-5 år. Den näst största andelen utgörs av dem som bott på samma plats i 25 år 
eller över, 26 %.  
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Bredband och tillgång till bil 
I vår enkätundersökning valde vi att, tillsammans med de bakgrundsfaktorer som visas ovan, 
även efterfråga vikten av bredband, tillgång till bil och även färdsätt till arbetet eller studier.  

Anser Du att bredband i hemmet är viktigt för Dig?
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Figur 13: Vikten av bredband 
 
Drygt hälften av dem som svarat på enkäten, 51 %, anger att de tycker att bredband är viktigt.  
Det är 41 % som anger att det inte är viktigt med bredband.  
 
 

Anser Du att bredband i hemmet är viktigt för Dig?
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Figur 14: Vikten av bredband fördelat på lokalisering 
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Ovanstående tabell visar att det inte finns någon övervägande skillnad om respondenten bor i 
centralort, i mindre samhälle eller på landsbygden och hur viktigt denne anser att det är med 
bredband. Dock framkommer att det anses viktigast i mindre samhälle, där 57 % har svarar ja 
på frågan om bredband är viktigt.  

Har Du tillgång till bil?
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Figur 15: Tillgång till bil 
 
Majoriteten, 87 %, av de svarande har tillgång till bil.  

Har Du tillgång till bil?
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 Figur 16: Tillgång till bil fördelat på kön 
 
Figuren ovan visar att det är något fler män, 93 %, än kvinnor, 84 %, som har tillgång till bil.  
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Transportmedel till arbete/skola?
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Figur 17: Transportmedel till arbete/skola 
 
Flertalet av respondenterna, 44 %, åker bil till sitt arbete eller sin skola. Figuren visar även att  
20 % är cyklister och 10 % åker buss.  
 
6.1 Reflektioner 
 
Kön, utbildning, sysselsättning 
Bland respondenterna är det kvinnorna som dominerar med drygt tio procent. Ser vi till 
fördelningen i hela Värmland är, enligt SCB, 50,3 procent kvinnor och 49,7 procent män.102  
 
Om vi jämför utbildningsnivå med riket, se figur 8 (Utbildningsnivå 16-74 år 2004), så har 
värmlänningarna något lägre utbildningsnivå. Bland respondenterna i vår undersökning 
dominerade de som endast hade grundskola och ligger på 30 procent. Dock är det 21 procent 
som har gymnasial utbildning, högst tre år eller mer och 19 procent som har en eftergymnasial 
utbildning. Detta kan bero på att en stor andel av åldersgruppen 50-64 år har besvarat enkäten. 
 
När det gäller sysselsättning ser vi att de tillsvidareanställda respondenterna dominerar, det är 
nästan hälften som har ett fast arbete. De arbetssökande och sysselsatta i 
arbetsmarknadsåtgärd är i sammanhanget inte alls är så många.  
 
Födelseort och bosättningstid på platsen 
Den största delen av respondenterna är födda i den kommun de bor i (39 procent) och därefter 
i övriga Värmland (31 procent). På frågan om hur länge de bott på den plats de bor på idag 
dominerar de som endast har bott 1-5 år (34 procent). En slutsats kan vara att flera av dem 
som är födda i hemkommunen eller i Värmland har flyttat inom kommunen eller länet. Det 
kan även bero på hur respondenten definierar begreppet plats, om det handlar om huset, 
området eller länet. En individ kan identifiera sig lokalt, regionalt – med landskapet, med sin 
                                                 
102 www.scb.se (06 05 20) 
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nation eller världsdel103. På så vis kan begreppet plats kopplas på olika sätt. Siffrorna pekar 
även på att dels råder det en stabilitet i länet då var fjärde respondent har bott på samma plats i 
25 år, dels på en rörlighet då en tredjedel bott på samma plats i mindre än fem år.  
 
Med koppling till en känsla för sitt hem eller för den plats där respondenterna bor följer här ett 
par exempel från respondenternas svar på frågan; Vad är en god livsmiljö för dig? 
 

Det är när man bor där man trivs och har det man behöver nära sig. 
Kvinna 18 år 

 
För mig är det att bo på landet i ett eget hus med lite jord å gröna ängar. Tänk att få se 8 st 
rådjur vid fågelbordet varje dag och två hästar i hagen. Och massor av slags fåglar. Jag bor så 
fint men ändå nära till affär ca 800 m. Den dagen blir svår när man måste flytta, men man blir 
ju inte yngre utan äldre, men den dagen den sorgen 
Kvinna 70 år 

 
Vår undersökning visar att en övervägande del av respondenterna har bott kvar i kommunen 
och i länet. Vad är det då som får människor att stanna på en plats och vilka faktorer 
påverkar en flytt? I studien Värdet av att flytta och att stanna – om flyttningsbeslut, 
platsanknytning och livsvärden, som presenterades tidigare, framgår att människors beslut att 
stanna eller flytta hänger samman med deras sociala och ekonomiska situation, deras 
allmänna livsvärden och deras värdering av bostadsorten. Bland våra respondenter framgick 
att flertalet var tillsvidareanställda och en mindre del var arbetslösa vilket naturligtvis kan 
påverka om personen väljer att stanna kvar på platsen. Ofta anser de som väljer att flytta att 
det är spännande att bo på en annan plats, medan de som väljer att stanna kvar trivs på 
hemorten och har sina nära vänner där och de som bott länge har svårare att flytta104. Denna 
känsla talar för en stark platsidentitet.  
 
Bredband och bil 
I samma block som de bakgrundsfrågor som diskuterats ovan efterfrågade vi även vikten av 
bredband och tillgången till bil. Tanken var att se om dessa tillgångar är en stor och viktig del 
i en individs livsmiljö. En tes vi hade var att det kanske är olika viktigt med bredband 
beroende på var individen bor. Vi diskuterade omkring det faktum att behovet av att kunna 
arbeta hemifrån kanske kan vara större på landsbygden eller möjligen i ett mindre samhälle, 
då avståndet till arbetet vanligtvis är längre. Enligt resultaten från enkätundersökningen höll 
inte tesen fullt ut. Visserligen dominerade de mindre samhällena där 57 procent tyckte det var 
viktigt med bredband, men därefter följde centralort, 52 procent, och slutligen landsbygd på 
45 procent. De procentuella olikheterna visade även att skillnaderna inte var så stora beroende 
på var de svarande bodde.  
 
Den största delen av värmlänningarna har tillgång till bil, männen har i något större 
utsträckning tillgång till bil än kvinnorna. Vi ser även att det flesta använder sig av bil till sitt 
arbete eller skola. Bättre möjligheter till kollektivtrafik kanske skulle minska bilåkandet. Den 
övervägande delen av respondenterna bor trots allt i tätort, det vi inte vet är om deras arbete 
finns där eller någon annanstans.   
 
 
 

                                                 
103 Rose, G red. Massey, D & Jess, P (2002) sid. 89-92 
104 SOU 2000:36 sid. 39-40 
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7. Resultatredovisning - Trivsel 
 
Trivsel i bostadsområdet 
En central del i vår mätning av livsmiljö är hur värmlänningen upplever sin trivsel. Vi har 
därför valt att ställa ett antal frågor om hur respondenterna uppfattar det området hon/han bor 
i.  

Jag trivs i det område jag bor

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A
nd

el

Andel 90 6 3 1

Stämmer bra Varken bra eller dåligt Stämmer dåligt Vet ej

Figur 18: Trivsel i bostadsområdet 
 
Figuren ovan visar att generellt sett trivs värmlänningen bra i sitt bostadsområde. I tabellen 
nedan visas olika bakgrundsfaktorer kopplat till trivsel för att eventuella skillnader skall 
kunna framgå. 
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Jag trivs i det område jag bor                     

Stämmer bra 
(Mycket eller 
ganska bra) 

Stämmer dåligt 
(Mycket eller 

ganska dåligt) 

Kvinna                                                 Andel   92 2 

Man 90 3 

   

18-35 år 83 8 

36-49 år 92 2 

50-64 år 94 1 

65-80 år 95 0 

   

Gift/Samboende med barn 92 5 

Gift/Samboende utan barn 94 2 

Ogift/Ensamstående med barn 96 0 

Ogift/Ensamstående utan barn 88 1 

18 år eller över bosatt hos föräldrar/syskon 78 9 

   

Centralort 92 2 

Mindre samhälle 90 3 

Landsbygd 92 4 

   

Lägenhet/Flerfamiljshus 87 3 

Radhus/Kedjehus 100 0 

Hus/Villa 92 3 

Jordbruksfastighet 92 0 
Tabell 8: Trivsel i bostadsområdet 
 
Det framgår även att de flesta trivs mycket eller ganska bra i sitt bostadsområde. Det skiljer 
sig knappt något mellan män och kvinnor. Bland de olika åldersgrupperna ser vi den största 
skillnaden mellan de äldsta och de yngsta, där 95 % av de äldsta och 83 % av de yngsta har 
angett mycket eller ganska bra.  Bland ogift/ensamstående trivs 96 % mycket eller ganska bra 
medan andelen är lägre (78 %) bland dem som är 18 år eller över och bosatta hos 
föräldrar/syskon. 
 
Det förekommer inte någon direkt skillnad mellan centralort, mindre samhällen och 
landsbygd. I de tre fallen är det drygt 90 % som anser sig trivas mycket eller ganska bra i sitt 
bostadsområde. När det gäller typ av boende trivs de som bor i radhus/kedjehus till 100 % 
mycket eller ganska bra. (Noteras bör att det endast var 34 personer av de svarande som bor i 
radhus/kedjehus.) Jämförelsevis är det 87 % av dem som bor i lägenhet/flerfamiljshus som 
angivit alternativen trivs mycket eller ganska bra.  
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Jag upplever att de personer som bor i mitt område trivs
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Figur 19: Uppskattning av hur andra trivs i bostadsområdet 
 
Figuren ovan visar att 85 % av de svarande uppfattar att andra personer i bostadsområdet trivs 
bra.  
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Uppväxtmiljö för barn 
En bra uppväxtmiljö för barn kan vara en viktig del i samband med trivsel och uppfattningen 
om en god livsmiljö. 

Uppväxtmiljön för barn är bra i det område jag bor
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Figur 20: Uppväxtmiljön för barn 
 
Figuren ovan visar att den övervägande delen av respondenterna anser att uppväxtmiljön för 
barn är god. 
 
Olika skeden i livet talar för olika prioriteringar. Genom att använda oss av olika 
bakgrundsfaktorer kan vi nedan se om skillnader förekommer när det gäller uppfattningen om 
uppväxtmiljön för barn. 
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Uppväxtmiljön för barn är bra i det område 
jag bor. 

Stämmer bra 
(Mycket eller 
ganska bra) 

Stämmer dåligt 
(Mycket eller 
ganska dåligt) 

Kvinna                                                 Andel 82 5  
Man 81 4  
    
18-35 år 77 9  
36-49 år 87 2  
50-64 år 85 4  
65-80 år 76 4  
    
Gift/Samboende med barn 90 6  
Gift/Samboende utan barn 80 3  
Ogift/Ensamstående med barn 81 5  
Ogift/Ensamstående utan barn 68 8  
18 år eller över bosatt hos föräldrar/syskon 91 2  
    
Centralort 76 8  
Mindre samhälle 93 0  
Landsbygd 87 2  
    
Lägenhet/Flerfamiljshus 59 12  
Radhus/Kedjehus 88 0  
Hus/Villa 92 2  
Jordbruksfastighet 88 4  

Tabell 9: Uppväxtmiljön för barn 
 
Tabellen visar att det knappt finns någon skillnad mellan män och kvinnor och hur de 
uppfattar uppväxtmiljön. Bland hushållstyperna är det ogift/ensamstående utan barn som har 
lägst andel svarande som upplever att uppväxtmiljön är bra.  
 
Av de som bor i mindre samhällen tycker 93 % att uppväxtmiljö är mycket eller ganska bra. 
På landsbygden är det 87 % som är nöjda med uppväxtmiljön och när det gäller centralorterna 
är det 76 %. Bland boende i hus/villa anser 92 % att uppväxtmiljön för barn är mycket eller 
ganska bra. De som bor i lägenhet/flerfamiljshus är andelen nöjda 59 %.   
 
Respondenterna i åldersgruppen 36-49 år har den högsta andelen som anser att uppväxtmiljön 
för barn är mycket eller ganska bra. 
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Sociala kontakter med grannar 
Nedan visas resultaten från frågor som har berört den sociala kontakten med grannarna. 

Den sociala kontakten med grannarna är bra
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Figur 21: Sociala kontakter med grannar 
 
Figuren ovan visar att bland de värmländska respondenterna förekommer generellt sett goda 
sociala kontakter med grannarna  
 
För att eventuellt kunna skönja vissa skillnader när det gäller kontakt med grannarna har vi 
nedan tagit hänsyn till de olika bakgrundsfaktorerna.  
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Den sociala kontakten med grannarna är 
bra. 

Stämmer bra 
(Mycket eller 
ganska bra) 

Stämmer dåligt 
(Mycket eller 
ganska dåligt) 

Kvinna                                              Andel 76 5 

Man 68 7 

   

18-35 år 59 11 

36-49 år 68 3 

50-64 år 78 5 

65-80 år 84 3 

   

Gift/Samboende med barn 73 4 

Gift/Samboende utan barn 78 5 

Ogift/Ensamstående med barn 77 0 

Ogift/Ensamstående utan barn 62 10 

18 år eller över bosatt hos föräldrar/syskon 63 11 

   

Centralort 71 7 

Mindre samhälle 73 5 

Landsbygd 77 4 

   

Lägenhet/Flerfamiljshus 63 9 

Radhus/Kedjehus 72 6 

Hus/Villa 77 4 

Jordbruksfastighet 88 2 
Tabell 10: Sociala kontakter med grannar 
 
Det är högre andel kvinnor än män som upplever att de har god kontakt med grannarna. I 
åldrarna 65-80 år är det 84 % som anser sig ha mycket eller ganska bra kontakt med sina 
grannar. De äldsta har således bra sociala kontakter med sina grannar medan i den yngsta 
gruppen anger 59 % alternativet mycket eller ganska bra. 
 
I jämförelse med de övriga boendealternativen är det lägre andel boende i lägenhet som 
upplever goda kontakter med grannarna.  



 

 56 

Trygghet i bostadsområdet 
Trygghet är en viktig faktor i samband med trivsel och en bra livsmiljö. För att täcka in den 
aspekten tillfrågades värmlänningarna om de ansåg att det område de bor i är tryggt och 
säkert.  
 

Jag anser att området jag bor i är tryggt och säkert
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Figur 22: Trygghet i bostadsområdet 
 
Figuren ovan visar att den övervägande delen av värmlänningarna, 85 %, upplever trygghet i 
det område där de bor.  
 
Nedan visas återigen eventuella skillnader mellan de olika bakgrundsfaktorerna.  
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Jag anser att området jag bor i är tryggt och 
säkert. 

Stämmer bra 
(Mycket eller 
ganska bra) 

Stämmer dåligt 
(Mycket eller 
ganska dåligt 

Kvinna                                                 Andel   87 2 

Man 85 4 

   

18-35 år 79 6 

36-49 år 89 2 

50-65 år 86 2 

65-80 år 90 2 

   

Gift/Samboende med barn 85 6 

Gift/Samboende utan barn 88 2 

Ogift/Ensamstående med barn 91 0 

Ogift/Ensamstående utan barn 81 5 

18 år eller över bosatt hos föräldrar/syskon 91 2 

   

Centralort 83 4 

Mindre samhälle 88 3 

Landsbygd 94 1 

   

Lägenhet/Flerfamiljshus 74 6 

Radhus/Kedjehus 94 0 

Hus/Villa 92 3 

Jordbruksfastighet 94 0 
Tabell 11: Tryggt bostadsområde 
 
Skillnaden mellan mäns och kvinnors upplevelse av trygghet är marginell. De flesta mellan 
65-80 år anser att området är mycket eller ganska tryggt (90 %) och bland de yngsta uppnår 
siffran till 79 %. Hushållstyperna 18 år eller över och bosatt hos föräldrar/syskon respektive 
ogift/ensamstående med barn svarar 91 % att de känner sig trygga. 
 
Av de boende på landsbygd känner sig 94 % trygga och av boende i lägenhet/flerfamiljshus 
svarar 74 % att påståendet stämmer mycket eller ganska bra.
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Delaktighet, engagemang och sociala kontakter 
För att se om det finns skillnader i aktivitet, engagemang samt sociala kontakter beroende på 
ålder, kön och så vidare presenteras dessa aspekter nedan i tre figurer.  

Är Du i aktiv medlem i någon grupp, organisation, förening eller något samfund?
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Totalt Kvinna Man 18-35 år 65-80 år Centralort
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Landsbygd

Figur 23: Aktiv medlem fördelat på bakgrundsvariabler 
 
Generellt sett ser vi att mindre än hälften, 44 %, av respondenterna är aktiva medlemmar. Av 
kvinnorna är 44 % engagerade medlemmar respektive 46 % av männen. Ser vi till 
åldersgrupperna är personerna i den äldsta gruppen mer aktiva medlemmar än den yngsta. När 
det gäller fördelningen mellan centralort, mindre samhälle och landsbygd dominerar 
landsbygd med 51 %. 
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Hur upplever Du Dina möjligheter till att påverka samhället?
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Figur 24: Möjligheter att påverka 
 
Figuren ovan visar om respondenterna upplever att de kan påverka samhället. Totalt sett ser vi 
att 43 % anser sig ha små möjligheter. Ser vi till upplevelsen av att ha stora möjligheter till 
påverkan är skillnaden marginell mellan kvinna och man, 10 respektive 11 %. Resultatet visar 
att de yngre tycker att de har större möjligheter att påverka än de äldre. Det finns vissa 
skillnader mellan var respondenterna bor och upplevelsen av påverkansmöjlighet, dock inte 
något utmärkande.  
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Hur upplever Du Dina sociala kontakter i allmänhet?
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Figur 25: Sociala kontakter i allmänhet 
 
Enligt figuren ovan är det 78 % av de svarande som anser sig ha goda sociala kontakter. Ser vi 
till de övriga bakgrundsvariablerna framgår även där att majoriteten anser sig ha goda sociala 
kontakter.  
 
7.1 Reflektioner 
 
Trivsel och uppväxtmiljö för barn 
Det är ingen tvekan om att den övervägande delen av respondenterna trivs. Även om vi ser till 
fördelningen till olika bakgrundsfaktorer framgår det att det råder trivsel i länet. En jämförelse 
kan även göras med texten under rubriken Flyttningsbeslut (se sidan 19). 
 
Vår undersökning visar att när det gäller de olika ålderskategorierna är det lägre andel yngre 
än äldre respondenter som trivs. När det gäller den yngsta gruppen kan det handla om att de är 
”på väg” att de ännu inte funnit ”sin plats”, fått arbete och så vidare. De äldsta kanske har bott 
länge på platsen och byggt upp en stark känsla för sitt hem och den plats de bor på. Vi ser 
även att bland de olika hushållstyperna har de som är 18 år eller över bosatt hos 
föräldrar/släkt/syskon till 78 % svarat att de trivs i sitt bostadsområde i jämförelse med 
ogift/ensamstående med barn (68 %).  Noteras bör att här var svarsfrekvensen låg. 
 
Respondenterna anger även i stor grad att de upplever att andra trivs i området. Detta 
tillsammans med att uppväxtmiljön för barn anses bra tyder generellt sett på en hög 
trivselfaktor. Det är boende i lägenhet samt i centralorterna som lägst andel har angett att 
uppväxtmiljön är bra.  
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Nedan följer några exempel på respondenternas kommentarer angående en god livsmiljö. 
 

En god livsmiljö för mig är ett lugnt bostadsområde med en lekpark 
Kvinna 18 år  

 
Bra miljö för barnen, närhet till skola, dagis, sjukhus. Lugnt och tryggt 
Kvinna 30 år 

 
Att man ska trivas och må bra och att barnen ska trivas och bli lyckliga 
Kvinna 34 år 

  
Att barnen skall kunna växa upp i en trygg miljö och att man har nära till vatten och skog där 
ren luft är en av komponenterna, att man kan få vara frisk och ha ett bra arbete och på ålderns 
höst att det finns någon som kan ta vara på en 
Man 50 år 

 
Möjlighet till arbete. Trygg miljö för barn. Goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. 
En bra social miljö där man kan välja utifrån sin egen livssituation 
Man 51 år 

 
Sociala kontakter med grannarna 
Det är högre andel kvinnor än män som upplever att de har god kontakt med grannarna. De är 
även en högre andel äldre än yngre som svarat att kontakten är god. Orsaken kan vara att äldre 
kanske vistas hemma i större utsträckning än de yngre, och kanske bor i ett område där det 
bor fler äldre. Ser vi till bakgrundsfaktorerna är det dock ingen av respondenterna som angett 
att de bor i serviceboende. Det kan även bero på att de äldre bott på samma plats länge. 
 
62 procent av de ogifta/ensamstående utan barn har angett mycket eller ganska bra kontakt. 
Tätt därefter följer 18 år eller över och bosatt hos föräldrarna på 63 procent. Det kan kanske 
vara vanligt att ensamstående utan barn bor i lägenhet och där det kanske inte är lika vanligt 
att umgås med grannarna som i villa. Som Jan Gehl hävdar finns ett samband mellan hur ett 
område är utformat mot hur det sociala klimatet ser ut i samma område. Den fysiska miljön 
kan utformas så att det sociala klimatet gynnas.105 Idén om sociotop, som presenterades 
tidigare, handlar om att ta hänsyn till människors värdering och upplevelse av ett område, 
områden där sociala kontakter kan knytas. Platser att vistas på och som möjliggör kontakter 
med människor kan påverka det sociala livet för en individ.106 
 
Den sociala kontakten med grannarna på landsbygden är något bättre än i mindre samhällen 
och i tätorter. Skillnaden är marginell, men kanske kan en bättre kontakt på landsbygden bero 
på att grannarna är färre och det finns ett större beroende av dem som finns runt omkring.   
 
Flera av de svarande nämner, i den öppna frågan, kontakten med grannarna som en viktig del 
av livsmiljön. 
 

Möjlighet till god fritid, bra grannar, lugn miljö, nära till natur mm 
Man 57 år 
 
Goda grannar och säkerhet dygnet om 
Man 62 år 
 
...bra relation till grannar är också viktigt… 

                          Kvinna 22 år  
                                                 
105 Gehl, J (1996) sid. 10-11 
106 Ståhle, A (2000) sid. 9 
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Att barnen mår bra där vi bor, bra kontakt med grannar och vänner… 
Kvinna 30 år 

 
En miljö där jag har tillgång till skog och mark att promenera i. En miljö där grannar bryr sig 
om varandra och hyser kärlek till varandra och gärna har ett engagemang för att göra vårt land 
och hela världen till en god plats att leva på.  
Man 79 år 

 
Trygghet 
En viktig aspekt i samband med trivsel är trygghet. Tryggheten bland respondenterna kan 
anses som hög. Skillnaden mellan män och kvinnor är obetydlig, vilket kanske kan ses 
förvånande då kvinnor ofta kan känna sig mer utsatta att vistas ute kvällstid och så vidare. 
Likadant kan reaktionen vara över att de äldsta känner sig tryggare än de yngre, men detta kan 
bero på skillnaden i rörelsemönster då de yngre oftast vistas ute på ett annat sätt än de äldre. 
Nordström och Mårtensson menar att det geografiska rörelsemönstret minskar med stigande 
ålder. Finns då en närmiljö med en kvalité, att individen känner sig tillfreds med detta kan 
individen ändå känns sig nöjd med sin tillvaro.107 Bland boendeformerna är det boende i 
lägenhet som upplever minst trygghet, vilket även har visats sig i andra studie exempelvis 
studien Liv & hälsa (se sidan 22).108 
 
Trygghet visade sig också vara en viktig aspekt i frågan om vad en god livsmiljö är. 
  

Trygghet i form av fungerande polis, sjukvård och äldreomsorg. 
Man 30 år 

 
Trygghet, ett jobb man trivs med, vänner och familj nära. 
Kvinna 33 år 

 
Trygghet 
Kvinna 37 år 

 
Delaktighet, engagemang och sociala kontakter 
Bland våra respondenter finns fler som inte är aktiva än aktiva. Det är endast på landsbygden 
de är mer aktiva men skillnaden är marginell. Kanske kan det vara så att de boende på 
landsbygden är mer engagerade i byalag, jaktlag och så vidare. Intresset för den närmaste 
omgivningen kan vara starkare och de kan ha möjlighet att påverka sin omgivning mer. 
 
Den övervägande delen anser sig ha dåliga möjligheter att påverka samhället. De yngsta anser 
sig ha större möjligheter att påverka samhället än de äldre. Ändå är det högre andel äldre som 
är engagerade och aktiva medlemmar i någon grupp, förening eller något samfund.  
 
I det stora hela anser sig värmlänningen ha goda sociala kontakter, vilket harmonierar med 
goda kontakter med grannarna.  Att goda sociala kontakter är en viktig del av livsmiljön stöds 
av flera av de svarandes kommentarer. 
 

Sociala kontakter, härlig natur… 
Kvinna 41 år 

 
Social samvaro, att man ska kunna känns sig trygg där man bor. Nära till sjukvård 
Kvinna 61 år 

                                                 
107 Nordström, M & Mårtensson, F (2001) sid. 15 
108 Landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län (2004) 
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 …tillgång till social samvaro, föreningar odyl. Få delta i kulturell verksamhet 
Kvinna 63 år 

 
7.2  Slutsatser 
 

• Majoriteten av de tillfrågade värmlänningarna trivs mycket eller ganska bra i sitt 
bostadsområde.  

• De sociala kontakterna med grannarna och i allmänhet upplevs som goda. 
• Generellt sett anser respondenterna att uppväxtmiljön för barn är bra.  
• Generellt sett är respondenterna trygga med sitt bostadsområde. 
• Det är en högre andel som inte är engagerade inom en grupp, organisation eller 

samfund än de som är engagerade.  
• Andelen engagerade inom en grupp, organisation eller samfund är något högre på 

landsbygden än när det gäller boende i centralort och i mindre samhällen. 
• Majoriteten av respondenterna anser sig ha små möjligheter att påverka samhället.  
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8. Resultatredovisning - Kultur, natur, fritid och serviceinrättningar 
 
Respondenternas upplevelser av tillgängligheten till följande områden rangordnat efter Bra (Mycket eller ganska bra) 

Andel Bra Varken bra eller dålig Dålig Vet ej Ej svar 

Skogsområden 88 7 3  2 

Vattennära områden 84 8 5  3 

Bibliotek 73 11 12 2 3 

Org. fritidsverksamhet 60 18 9 10 3 

Shopping 55 17 24 2 3 

Restauranger etc. 55 17 24 2 4 

Kulturevenemang 50 21 18 7 3 

Vacker stadsmiljö 42 24 23 6 6 
Tabell 12: Upplevelser av tillgängligheten till kultur, natur och fritid 
 
Över 80 % av de tillfrågade anser att tillgängligheten till skog och vattennära områden är bra i 
Värmland medan endast 42 % upplever en god tillgänglighet till vacker stadsmiljö.   
 
Respondenternas upplevelser av vikten av följande områden rangordnat efter Viktigt (Mycket eller ganska viktigt) 

Andel Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Vet ej Ej svar 

Skogsområden 90 6 1 1 2 

Vattennära områden 88 7 1 1 3 

Shopping 76 15 6  2 

Org. fritidsverksamhet 73 13 7 5 4 

Bibliotek 72 17 8 1 3 

Vacker stadsmiljö 66 16 10 4 5 

Restaurang 65 22 8 2 3 

Kulturevenemang 58 21 13 4 3 
Tabell 13: Upplevelser av vikten av kultur, natur och fritid 
 
Som tabellen visar anser värmlänningen att vikten av skog och vattennära områden också är 
mycket eller ganska viktigt, medan en vacker stadsmiljö, som placerades sist i föregående 
tabell, har bytts ut mot kulturevenemang.  
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Tillgängligheten till och vikten av kollektivtrafik
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Figur 26: Tillgängligheten till och vikten av kollektivtrafik 
 
Andelen värmlänningar som upplever att tillgängligheten till kollektivtrafik är bra ligger 
generellt sett omkring 55 %. Det är högre andel kvinnor än män som anser att tillgängligheten 
är god, likaså när det gäller 18-35-åringar kontra 65-80-åringar och mellan centralort och 
landsbygd. Det är enbart 30 % av boende på landsbygden som anser att tillgängligheten till 
kollektivtrafik är god.  
 
De högra staplarna i figuren är högre än de vänstra vilket visar att respondenterna anser det är 
viktigt med kollektivtrafik på eller intill sin bostadsort men att tillgängligheten inte är lika 
god. Det är något högre andel kvinnor än män som tycker att det är mycket eller ganska 
viktigt med kollektivtrafik.  
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Tillgänglighet till och vikten av shopping
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Figur 27: Tillgängligheten till och vikten av shopping 
 
Återigen ser vi en figur som visar att vikten av, i detta fall shopping, är betydligt högre än 
tillgängligheten till. Det är 67 % av 50-64-åringarna som anser sig ha en god tillgänglighet till 
shopping medan siffrorna uppnår till endast 35 % i mindre samhälle.  
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Tillgängligheten till och vikten av skogsområden
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Figur 28: Tillgängligheten till och vikten av skogsområden 
 
Som tidigare redovisats upplever 88 % av de tillfrågade värmlänningarna att tillgängligheten 
till skogsområden är mycket eller ganska bra och hela 90 % anser att det är viktigt med 
skogsområden på eller intill sin bostadsort.  
 
Det är dock relativt stora skillnader mellan de olika variablerna. Det är större andel män än 
kvinnor som upplever att tillgängligheten till skogsområden är bra men det är större andel 
kvinnor än män som anser att skogen är viktig. På motsvarande sätt är det med centralort och 
mindre samhälle. Den största differensen syns mellan ogifta/ensamstående värmlänningar 
med barn och personer som är 18 år eller över bosatt hemma.    
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Respondenternas upplevelser av tillgängligheten till följande områden rangordnat efter Bra (Mycket eller ganska bra) 

Andel Bra Varken bra eller dålig Dålig Vet ej Ej svar 

Apotek 82 10 7  1 

Livsmedelbutik 80 9 10  1 

Grundskola t.o.m. åk 6 71 7 3 15 4 

Vårdcentral 70 17 12 1 1 

Grundskola åk 7-9 67 9 5 15 4 

Barnomsorg 66 6 4 21 4 

Sjukhus 61 17 20 1 1 

Post/Bank etc. 59 19 20  2 

Gymnasieskola 55 15 12 15 4 

Kollektivtrafik 55 15 25 5 1 

Högskola/Universitet 38 19 25 14 5 

Polis 33 24 34 8 2 
Tabell 14: Upplevelser av tillgängligheten till serviceinrättningar 
 
Värmlänningarna upplever generellt sett att tillgängligheten till apotek och livsmedelsbutik är 
mycket eller ganska bra. Däremot tycks tillgängligheten till högskola/universitet och polis, 
som ligger längst ner i tabellen, inte lika goda.  
 
Respondenternas upplevelser av vikten av följande områden rangordnat efter Viktigt (Mycket eller ganska viktigt) 

Andel Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Oviktigt Vet ej Ej svar 

Vårdcentral 97 1 1  1 

Livsmedelsbutik 97 2 1  1 

Apotek 96 3   1 

Post/Bank etc. 94 3 1  3 

Sjukhus 93 4 1 1 2 

Polis 90 6 1 1 2 

Kollektivtrafik 85 10 2 2 2 

Grundskola t.o.m. åk 6 78 6 7 7 4 

Barnomsorg 75 7 7 8 4 

Grundskola åk 7-9 74 9 6 7 4 

Gymnasieskola 70 12 7 7 4 

Högskola/Universitet 54 23 9 9 5 
Tabell 15: Upplevelser av vikten av serviceinrättningar 
 
Det upplevs vara viktigt att ha vårdcentral och livsmedelsbutik på eller intill sin bostadsort, 
likaså apotek, post/bank, sjukhus och polis. 54 % av de tillfrågade anser att det är mycket eller 
ganska viktigt att ha högskola eller universitet nära sitt boende.  
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Tillgängligheten till och vikten av grundskola t.o.m åk 6
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Figur 29: Tillgängligheten till och vikten av grundskola 
 
 
Som visas i ovanstående tabell finns inga större skillnader mellan variablerna angående 
upplevelserna av tillgängligheten till grundskola till och med årskurs 6. Det är heller ingen 
större skillnad mellan upplevelsen av tillgängligheten till och vikten av grundskolan, då båda 
diagrammen har höga procenttal. 
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Tillgängligheten till och vikten av vårdcentral
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 Figur 30: Tillgängligheten till och vikten av vårdcentral 
 
Det är högre andel kvinnor än män som upplever att tillgängligheten till vårdcentral är mycket 
eller ganska bra. Likaså gäller boende i centralort och mindre samhälle kopplat till 
ogifta/ensamstående med barn och personer som är 18 år eller över bosatta hemma. Det är 
högre andel 65-80-åringar som tycker tillgängligheten är god än andelen 18-35-åringar.   
 
Som det går att utläsa i de högra staplarna anses det vara viktigt att ha vårdcentral på eller 
intill sin bostadsort. Den lägsta andelen av de redovisade variablerna uppvisar 97 %, det vill 
säga att 97 % av dem som svarade på frågan tycker att vårdcentral är mycket eller ganska 
viktigt.  
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Tillgängligheten till och vikten av polis
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Figur 31: Tillgängligheten till och vikten av polis 
 
I ovanstående figur syns stora skillnader. Tillgängligheten till polis upplevs inte vara så god, 
emellertid tycker respondenterna att det är viktigt med polis i närheten av deras bostad. 
 
8.1 Reflektioner 
 
Utifrån figurerna går det att se att vikten av kultur-, natur- och fritidsområden samt 
servicefunktioner är högre än tillgången till dessa. Ett exempel på detta är tillgängligheten till 
polis som i tabell 14 hamnade på sista plats, det vill säga att 33 procent anser att 
tillgängligheten är god. I tabell 15 syns också att 90 procent tycker att det är viktigt med polis 
i sin närhet. Att tolka begreppet tillgänglighet är komplicerat och högst individuellt vilket 
naturligtvis kan leda till olika svar i enkäten. En landsbygdsbo kanske tolkar tillgänglighet 
som avstånd och anser att tillgängligheten är dålig då det är flera mil till närmaste polis medan 
en rullstolsburen kanske förknippar tillgänglighet med om det finns kompletterande ramp till 
trapporna in till polisstationen. Något annat som anses viktigt är vårdcentral, samtliga av de 
variabler vi visar ovan visar nästan 100 procent. Däremot upplevs inte tillgängligheten vara 
lika bra. Den största andelen av ålderskategorierna som anser att tillgängligheten är bra 
gällande vårdcentral är de mellan 65-80. En anledning kan vara att de besöker mer än andra 
åldersgrupper. 
 
Det är högre andel landsbygdsbor som upplever att tillgängligheten till shopping och polis är 
god än andelen boende i mindre samhällen. Landsbygdsborna är vana med pendling och 
avstånd.  I de mindre samhällena läggs allt fler affärer ned och där finns det en erfarenhet av 
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att kunna handla på platsen. Invånarna i samhällen kan därför ha andra krav gällande detta än 
dem på landsbygden. 
 
En övervägande andel anser att det är viktigt med skog och vattennära områden. En vacker 
stadsmiljö är mindre viktig. Tidigare studier har visat att människor i större omfattning 
föredrar natur framför miljöer byggda av människor.109 När det gäller de olika kategorierna 
framgår det att de som är 18 år och bosatta hemma tycker att tillgängligheten är bra men att 
det inte är så viktigt. När det gäller ogift ensamstående med barn är det tvärtom, 
tillgängligheten är inte så bra men det är viktigt med skog. Här fångas individens upplevelse 
av sin livsmiljö upp. Det framgår även att upplevelsen kan vara olika beroende på i vilket 
skede i livet en person befinner sig.  
 
Tillgängligheten till kulturevenemang ligger relativt lågt i jämförelse med övriga aspekter (se 
tabell 12) det anses inte heller vara så viktigt (se tabell 13). I den flyttstudie vi presenterat 
tidigare framgår däremot att kulturutbudet är ett av de förhållanden som de tillfrågade var 
mest missnöjda på sin bostadsort.110  
 
8.2 Slutsatser 
 

• Tillgängligheten till kultur-, natur- och fritidsområden och serviceinrättningar upplevs 
av värmlänningarna vara sämre i förhållande till vikten av dito.  

• Det är en väsentlig högre andel som upplever att skogsområden och vatten är mycket 
eller ganska viktigt än vacker stadsmiljö och kulturevenemang. 

• När det gäller serviceinrättningar är det en stor andel som anser att samtliga nämnda   
inrättningar är viktiga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
109 Hägerhäll, M.C (2005) sid. 210 
110 SOU 2000:36 sid.43 
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9. Resultatredovisning - Förutsättningar för företagande och näringsliv 
 
Arbete, karriär, näringsliv och möjligheter till nyföretagande är viktiga förutsättningar för en 
levande bygd och regional utveckling. Nedan framkommer hur värmlänningen bedömer 
förutsättningarna för dessa aspekter utifrån den plats där de bor.  

Förutsättningar för arbetsliv, karriär, näringsliv och nyföretagande
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 Figur 32: Förutsättningar gällande arbete, karriär, näringsliv och nyföretagande 
 
Av figuren framgår att den största andelen, 39 %, av respondenterna bedömer att tillgången 
till arbete och karriärmöjligheter är dålig. Det är 19 % som tycker att möjligheten till arbete 
och karriär är bra.  
 
När det gäller näringsliv och möjligheten till att starta nya företag anges svarsalternativen 
varken bra eller dåliga och vet ej av 26 % vardera.  Det är 24 % av respondenterna som 
värderar att förutsättningarna för näringsliv och nystart av företag är bra, en lika stor andel har 
uppgivit alternativet dåliga.  
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Hur bedömer Du att tillgången till arbete och karriärmöjligheter är i det 
område Du bor?  

Andel 
Bra 

(Mycket eller ganska bra) 
Dåliga 

(Mycket eller ganska dåliga) 

Kvinna  20 40   
Man 19 38   
     
18-35 år 22 45   
36-49 år 20 39   
50-64 år 22 41   
65-80 år 12 30   
     
Centralort 25 29   
Mindre 
samhälle 11 57   
Landsbygd 14 51   

Tabell: 16 Tillgång till arbete och karriärmöjligheter 
 
Ovan framgår att den övervägande delen av både män och kvinnor tycker att tillgången till 
arbete och karriärmöjligheter är mycket eller ganska dåliga i det område de bor. Bland de 
olika ålderskategorierna anser 45 % av den yngsta gruppen, 18-35 år, att tillgången till arbete 
och karriär inte är så bra. Andelen bland samtliga åldersgrupper som anser att möjligheterna 
är mycket eller ganska dåliga dominerar över dem som menar att möjligheterna är mycket 
eller ganska bra. Ett likadant mönster framgår bland kategorierna centralort, mindre samhälle 
och landsbygd. En mer positiv inställning till arbete och karriär finns dock bland dem som bor 
i centralort jämfört med dem i mindre samhällen och landsbygd.  
 
Näringslivet och möjligheter till att starta nya företag 

Andel 
Bra 

(Mycket eller ganska bra) 
Dåliga 

(Mycket eller ganska dåliga) 

Kvinna  22 23  

Man 27 25  

    

18-35 år 24 31  

36-49 år 27 17  

50-64 år 22 26  

65-80 år 24 20  

    

Centralort 25 16  
Mindre 
samhälle 19 39  

Landsbygd 25 31  
Tabell 17: Näringsliv och möjlighet till att starta nya företag 
 
I tabell 17 kan vi se att det inte finns några större procentuella skillnader mellan mäns och 
kvinnors bedömning av tillgången till näringsliv och nyföretagande. I de mindre samhällena 
är det 39 % som anser att det finns mycket eller ganska dåliga förutsättningar för näringsliv 
och möjligheter att starta nya företag.  
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9.1 Reflektioner 
 
Den övervägande andelen anser att förutsättningarna för arbete och karriär är varken bra eller 
dåliga och dåliga. Den största andelen som anser att förutsättningarna är mindre bra utgörs av 
åldersgruppen 18-35 år.  
 
I stort sett verkar respondenterna tycka att förutsättningarna för näringsliv och nyföretagande 
vara något bättre än förutsättningarna för arbete och karriär. Dock är det 26 procent som har 
svarat vet ej. 
 
I samband med kommentarerna runt vad en god livsmiljö är samt arbete och karriär förekom i 
första hand uttalanden som att ha ett arbete, att ha ett arbete man trivs med samt att ha nära 
till sitt arbete. Karriärmöjligheter nämns inte i någon större omfattning liksom inte heller 
något om förutsättningar för näringslivet på den plats där de svarande bor. Nedan följer några 
typexempel på kommentarer kopplade till arbete: 
 

…att man trivs på arbetet/skolan 
Kvinna 22 år 

 
…jag vill inte ha för lång väg till jobbet… 
Kvinna 33 år 

 
Bra jobb dvs kreativt och bra betalt, inom 10 km från hemmet… 
Man 34 år 

 
Att det finns möjlighet till jobb… 
Kvinna 40 år 

 
Att få vara frisk och att ha ett jobb… 
Man 47 år 

 
Någon kommentar om karriärmöjligheter smög sig dock in: 
 

…Utbildningar samt tillgång till ”riktiga” arbeten och karriärmöjligheter även för 55+ 
”Politikersnack” om att arbeta efter 65 år kräver riktiga arbeten… 
Kvinna 60 år 

 
9.2 Slutsatser 
 

• Utifrån tidigare presenterat material anses förutsättningarna för arbete och karriär 
generellt sett mindre bra bland de svarande värmlänningarna.  

• Boende i centralort är de som har den mest positiva synen gällande tillgången till 
arbete och karriärmöjligheter. 

• Det finns en något bättre tro på näringsliv och möjligheter till att starta nya företag, 
om än inte så bra.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 76 

10. Resultatredovisning - Synen på Värmland 
 
De resultat vi redovisar är från frågor ställda utifrån ett individperspektiv det vill säga hur den 
enskilda personen uppfattar sin omgivning. I enkäten förekom även två frågor som berörde 
hur respondenten tror att andra människor ser på Värmland.  
 

 
Hur tror Du att värmlänningen ser på 

sitt län? 
Hur tror Du att människor i andra delar 

av Sverige ser på Värmland? 

Andel 

Positivt 
(Mycket eller 

ganska positivt) 

Negativt 
(Mycket eller 

ganska negativt) 

Positivt 
(Mycket eller 

ganska positivt) 

Negativt 
(Mycket eller 

ganska negativt) 

Totalt 87 2 68 4 

     

Kvinnor 89 2 68 5 

Män 87 2 71 3 

     

18-35 år 88 2 65 7 

36-49 år 86 4 75 4 

50-64 år 90 1 70 3 

65-80 år 89 2 67 2 

     

Centralort 90 2 69 4 
Mindre 
samhälle 88 2 68 6 

Landsbygd 85 4 69 2 
Tabell 18: Synen på Värmland 
 
Tabellen visar att majoriteten av de svarande tror att värmlänningen ser positivt på sitt län. 
Det finns ingen övervägande skillnad mellan de olika kategorierna. Jämför vi med hur 
människor i andra delar av Sverige ser på Värmland är den positiva inställningen procentuellt 
sett något lägre än när det gällde den förra frågan.  
 
10.1 Reflektioner 
 
Vilket har framgått tidigare trivs de värmlänningar som svarat på enkäten bra i det område de 
bor och de tror även att andra i samma område trivs. Detta harmonierar med det resultat som 
visar sig här, det vill säga upplevelsen av att övriga värmlänningar tycker om sitt län. De tror 
att övriga svenskar har en något sämre attityd till länet än de som bor i länet, men att de ändå 
har en övervägande positiv inställning. Wahlström menar att hur en plats eller region upplevs 
beror bland annat på om den betraktas utifrån eller inifrån. När det gäller ett inifrån perspektiv 
spelar immateriella faktorer en avgörande roll som exempelvis den sociokulturella 
situationen, erfarenheter, minnen och upplevelser. Ur ett utifrånperspektiv är det de materiella 
faktorerna som är i förgrunden.111  
 
10.2 Slutsatser 
 

• Övervägande delen av de värmländska respondenterna tror att övriga värmlänningar 
ser positivt på sitt län.  

• De tror även att övriga svenskar ser positivt på Värmland om än inte i samma 
utsträckning som värmlänningarna själva.  

 

                                                 
111 Wahlström, L (1994) sid. 42 
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11. Resultatredovisning - Framtiden 
 
I RTP framgår ambitionen att Värmlands befolkning skall öka i framtiden genom att folk skall 
vilja flytta till länet. Det finns även en tanke om att genom ett attraktivt län skall 
värmlänningen bo kvar och skaffa barn.112 

Tror Du att Du kommer att bo kvar om fem år?
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Figur 33: Bo kvar om fem år 
 
Figuren visar att det var något fler män än kvinnor som tror att de kommer att bo kvar om fem 
år, 61 % respektive 55 %. Det var fler kvinnor än män som tror att de inte kommer bo kvar 
om fem år. 
 
 
 
 

                                                 
112 Länsstyrelsen i Värmlands län och Region Värmland (2003)  
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Tror Du att Du kommer att bo kvar där Du bor om fem år?
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Figur 34: Bo kvar om fem år fördelat på bakgrundsvariabler 
 
Denna figur förmedlar skillnader mellan några bakgrundsfaktorer och tron om att bo kvar på 
samma plats om fem år. Ser vi till åldersgrupperna är det en större andel bland dem mellan 
36-49 år som tror att de bor kvar om fem år. Bland de yngre är det 30 % som förmodar att de 
bor kvar. Respondenter som är gifta eller samboende med barn anser sig i större utsträckning 
bli kvar på orten än de som är ogifta och ensamstående utan barn. Bland de 
sysselsättningskategorier vi här har valt är det 70 % av de tillsvidareanställda som antar vara 
kvar på orten om fem år, medan det bland de studerande är endast 11 %.  Noteras bör att det 
är en viss procentuell andel som angett alternativet vet ej.  
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Nedan presenteras inställningen till ett antal olika perspektiv gällande framtiden i Värmland.   

Bedömning av framtiden för Värmland gällande...
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Figur 35: Bedömning av Värmlands framtid 
 
Förkortningarna i figuren betyder följande: A; Attraktivt boende, B; Utbildningsmöjligheter, C; Föreningsliv, D; 
Tillgång till arbete och karriärmöjligheter, E; Näringsliv och möjligheten till att starta nya företag, F; Kultur och 
fritidsmöjligheter, G; Serviceinrättningar. 
 
Enligt figuren är det 75 % som bedömer att framtiden för Värmland kommer att se mycket 
eller ganska bra ut när det gäller attraktivt boende. Det är den variabeln som dominerar bland 
de olika kategorierna. Därefter följer utbildningsmöjligheter på 73 %. Ett framtida 
föreningsliv är det 60 % som tror på.  Något lägre procentuellt sett ligger bedömningen av 
framtiden för tillgång till arbete och karriärmöjligheter samt näringsliv och nyföretagande.  I 
båda fall har 36 % av de svarande angett det positiva alternativet.  Något fler 59 % tror på 
kultur och fritidsmöjligheter och 48 % på serviceinrättningar. 
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Framtidstro ur ett genusperspektiv  

Bedömning av Värmlands framtid 
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Figur 36: Framtidstro ur ett genusperspektiv (om fem år) 
 
Förkortningarna i figuren betyder följande: A; Attraktivt boende, B; Utbildningsmöjligheter, C; Föreningsliv, D; 
Tillgång till arbete och karriärmöjligheter, E; Näringsliv och möjligheten till att starta nya företag, F; Kultur och 
fritidsmöjligheter, G; Serviceinrättningar. 
 
Figur 36 åskådliggör vad män respektive kvinnor anser om framtiden utifrån samma variabler 
som ovan. I det stora hela är skillnaderna mellan könen marginella, dock visar figuren att 
kvinnor är generellt sett något mer positivt inställda än männen. Den största skillnaden mellan 
könen förekommer i samband med framtidsutsikterna för kultur- och fritidsmöjligheter samt 
för serviceinrättningar. Kvinnorna har något mer tro på detta inför framtiden.  
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Framtidsyn ur ett åldersperspektiv 
 

Bedömning av Värmlands framtid
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Figur 37: Framtidsyn ur ett åldersperspektiv (om fem år) 
 
Förkortningarna i figuren betyder följande: A; Attraktivt boende, B; Utbildningsmöjligheter, C; Föreningsliv, D; 
Tillgång till arbete och karriärmöjligheter, E; Näringsliv och möjligheten till att starta nya företag, F; Kultur och 
fritidsmöjligheter, G; Serviceinrättningar. 
 
Denna figur visar i stället skillnaderna i framtidstron bland de olika åldersgrupperna. Vilket 
även tydligt framgått i de liknande figurerna ovan är det tillgång till arbete, karriärmöjligheter, 
näringsliv och möjligheten till att starta nya företag som respondenterna upplever vara mindre 
bra inför framtiden. De största skillnaderna förekommer mellan den yngsta och äldsta 
åldersgruppen. De mellersta åldersgrupperna har en relativ samstämmig inställning till de 
olika aspekterna.  
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Framtid för Värmland ur ett platsperspektiv 

Bedömning av Värmlands framtid
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Figur 38: Framtidssyn ur ett platsperspektiv 
 
Förkortningarna i figuren betyder följande: A; Attraktivt boende, B; Utbildningsmöjligheter, C; Föreningsliv, D; 
Tillgång till arbete och karriärmöjligheter, E; Näringsliv och möjligheten till att starta nya företag, F; Kultur och 
fritidsmöjligheter, G; Serviceinrättningar. 
 
Med samma utgångspunkter som ovan visas här inställningen till framtid utifrån centralort, 
mindre samhälle eller landsbygd.  När det gäller de mindre samhällena dominerar stapeln för 
mycket eller ganska bra i alla kategorier utom när det gäller kultur- och fritidsmöjligheter 
samt serviceinrättningar där centralorterna har en större framtidstro. Respondenterna på 
landsbygden har enligt figuren den minst positiva inställningen till framtiden, värdena ligger 
under den totala inställningen i samtliga grupper. 
 
11.1 Reflektioner 
 
Bo kvar om fem år 
Totalt är det 57 procent av respondenterna som tror att de kommer att bo kvar om fem år. Med 
tanke på att den övervägande delen av befolkningen trivs är inte resultatet oväntat. Det är hela 
26 procent som har svarat vet ej, vilket inte är helt förvånande då det kan vara svårt att sia om 
hur framtiden ser ut. Vid en jämförelse med figur 10 (regionfakta) framgår att drygt hälften av 
de 18-åriga värmlänningarna ser optimistiskt på framtiden men att ändå övervägande delen av 
övriga län i landet har mer positiva framtidsutsikter. Vid frågan om de 18-åriga 
respondenterna tänker på kvar om tio år är det 54 procent som tror att de har flyttat (se figur 
11).113  
 
Vår undersökning visar att åldersgruppen 36-49 år i större grad tror att de kommer att bo kvar 
än den yngre gruppen. Beslut om att flytta kan ha flera orsaker. Den flyttstudie114 som tidigare 
                                                 
113 www.regionfakta.se (06 05 15) 
114 Värdet av att flytta och stanna – om flyttningsbeslut, platsanknytning och livsvärden. Källa: SOU 2000:36 
sid. 39 
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presenteras visar att det hänger samma med social och ekonomisk situation, livsvärden och 
värdering av bostadsort.115 Det framgår även att högutbildade flyttar mer än lågutbildade, 
sammanboende flyttar mindre än ensamstående, 60 procent av de svarande flyttar till släkt, 
flyttar ihop, flyttar till annat boende eller byter miljö – en femtedel flyttar på grund av nytt 
arbete. Det framgår även att unga är mindre nöjda med sin hemort och kvinnor är mer nöjda 
än männen över var de bor.116 
 
Även gifta eller samboende med barn anser sig i större utsträckning bli kvar på orten än de 
som är ogifta och ensamstående utan barn. För de som är stadgade och kanske har barn i 
skolan är det naturligtvis svårare att bryta upp.  
 
Bedömning av framtiden för Värmland gällande… 
När vi efterfrågade förutsättningarna för arbete, karriär, näringsliv och nyföretagande, 
framkom att tron inte är så stark angående detta varken i nuläget, vilket framkom tidigare, 
eller inför framtiden. Jämför vi med undersökningen bland de 18-åriga värmlänningarna kan 
vi se att de flesta tror att det är privat anställning som gäller inom en tioårsperiod. 25 procent 
tror på möjligheten att starta eget företag. Flertalet av ungdomarna enligt tabell 4, är oroliga 
att inte kunna få ett bra arbete i framtiden.117 
 
Det som respondenterna, i vår undersökning, bedömer som mest ljust inför framtiden är 
attraktivt boende samt utbildningsmöjligheter. En anledning gällande den positiva 
inställningen till utbildningsmöjligheter kan vara Karlstads universitet.  
 
Variationerna i inställning till framtiden är små om vi ser till samtliga figurer ovan med 
hänsyn till de olika variablerna såsom kön, ålder och plats. De skillnader som finns kan till 
största delen antas vara slumpmässiga, då de överlag ligger så lika. Visualiseringen av de 
skilda komponenterna kan dock förstärka det totala utslaget som framförallt visar att tron på 
arbete, karriär, näringsliv och nyföretagande ligger lägst bland de framtidsaspekter som 
efterfrågas.  
 
Något som kan kommenteras är att de svarande i de mindre samhällena och på landsbygden 
ser mer negativt på serviceinrättningar i framtiden är vad respondenterna i centralorterna gör. 
Förklaringen kan vara att tillgångarna till serviceinrättningar minskar alltmer i mindre orter 
där det förut kanske har funnits sådana anordningar.  
 
11.2 Slutsatser 
 

• Det respondenterna ser som mest positivt på inför framtiden är ett attraktivt boende 
och utbildningsmöjligheter. 

• Drygt en tredjedel av respondenterna ser positivt på framtiden gällande arbete, 
karriärmöjligheter, näringsliv och nyföretagande. 

• Majoriteten av de tillfrågade tror att de kommer att bo kvar om fem år. 
 

 
 
 
                                                 
115 SOU 2000:36 sid. 39 
116 Ibid. 40-42 
117 www.regionfakta.se (06 05 15) 
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12. Slutsatser 
 
I följande kapitel sammanställs våra slutsatser utifrån de fakta som presenterats och de 
resonemang som förts. Observera att slutsatserna i det här fallet är till för att ge en generell 
bild över hur värmlänningarna upplever sin livsmiljö.  
 
Bakgrund 
 

� Fler kvinnor är män besvarade enkäten.  
 

� Respondenter mellan 50-64 år var de som i störst omfattning besvarade enkäten. 
 
� Mest förekommande boendeform är hus/villa. 

 
� Något fler män än kvinnor har tillgång till bil. Den största andelen åker bil till sitt jobb 

eller sin skola därefter är det vanligast att cykla.  
 
Trivsel och trygghet 
 

� Majoriteten av de tillfrågade värmlänningarna trivs mycket eller ganska bra i sitt 
bostadsområde.  

 
� De sociala kontakterna med grannarna och i allmänhet upplevs som goda. 

 
� Generellt sett anser respondenterna att uppväxtmiljön för barn är bra.  

 
� Generellt sett är respondenterna trygga med sitt bostadsområde. 

 
 
Delaktighet och engagemang 
 

� Det är en högre andel som inte är engagerade inom en grupp, organisation eller 
samfund än de som är engagerade. 

 
� Andelen engagerade inom en grupp, organisation eller samfund är något högre på 

landsbygden än när det gäller boende i centralort och i mindre samhällen. 
 
� Majoriteten av respondenterna anser att de har små möjligheter till att påverka 

samhället. 
 
Tillgänglighet och vikten av 
 

� Tillgängligheten till kultur-, natur- och fritidsområden och serviceinrättningar upplevs 
av värmlänningarna vara sämre i förhållande till vikten av dito. 

 
� Det är en väsentlig högre andel som upplever skogsområden och vatten som mycket 

eller ganska viktigt än vacker stadsmiljö och kulturevenemang.  
 
� När det gäller serviceinrättningar är det en stor andel som anser att samtliga nämnda 

inrättningar är viktiga.  
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Företagande och näringsliv 
 

� Utifrån tidigare presenterat material anses förutsättningarna för arbete och karriär 
generellt sett mindre bra bland de svarande värmlänningarna.  

 
� Boende i centralort är de som har den mest positiva synen gällande tillgången till 

arbete och karriärmöjligheter. 
 
� Det finns en något bättre framtidstro på näringsliv och möjligheter till att starta nya 

företag, om än inte så bra. 
 
Synen på Värmland 

 
� Övervägande delen av respondenterna tror att övriga värmlänningar ser positiv på sitt 

län. 
 
� De tror även att övriga svenskar ser positivt på Värmland om än inte i samma 

utsträckning som värmlänningarna själva. 
 

Framtid 
 

� Det respondenterna ser som mest positivt inför framtiden är ett attraktivt boende och 
utbildningsmöjligheter. 

 
� Drygt en tredjedel av respondenterna ser positivt på framtiden gällande arbete, 

karriärmöjligheter, näringsliv och nyföretagande. 
 
� Majoriteten av de tillfrågade tror att de kommer att bo kvar om fem år. 
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BILAGA 1 
 
 
Hur upplever Du Din livsmiljö? 
 
Den enkät som Du nu får skall ge svar på hur 
Du som enskild individ upplever Din livsmiljö. 
Det är viktigt att Du svarar utifrån Ditt 
perspektiv. Frågorna berör upplevelsen av 
boende och lokal miljö, tillgänglighet till 
service, kultur- och fritidsaktiviteter samt 
trygghet och sociala nätverk.  

 
Undersökningen är en del av länets arbete 
med regionalt tillväxtprogram "Hållbar 
värmländsk växtkraft 2004 – 2007”. 

 
Hur går undersökningen till? 
 

• Enkäten skickas ut till totalt 1000 
invånare mellan 18 och 80 år bosatta 
och folkbokförda i Värmland.  

 
• De besvarade enkäterna samlas in 

under våren 2006. 
 

• Svaren läggs in i en databas för 
analys. 

 
• Svaren analyseras och presenteras 

under sommaren 2006. 
 
 
Så fyller Du i enkäten 
 

• Att besvara enkäten tar cirka 15 
minuter. 

 
• Använd en bra penna, ej blyerts, och 

fyll tydligt i de svar Du tycker stämmer 
bäst för Dig. 

 
• Om Du kryssar i fel så fyller Du hela 

rutan och kryssar sedan i den rätta 
rutan. 

 
 

Kan någon se Dina svar? 
 
Nej! Dina svar kan inte spåras till Dig. Under 
insamlingen av enkäten använder vi en kod för 
att kunna pricka av Dig när svaret kommer 
eller skicka en påminnelse för att vara säkra på 
att Du inte har glömt oss. Koden kommer att 
tas bort så fort vi fått Ditt svar.  

Vi har fått Din adress från SPAR, Box 34 101, 

100 26 Stockholm. 

 
  

Svarstid 
 
Vi ber Dig fylla i enkäten snarast möjligt och 
returnera den i det bifogade frankerade 
svarskuvertet. 
 
 
Har Du några frågor? 
 
Har Du några frågor om undersökningen eller 
vill veta mer om den så är Du välkommen att 
kontakta oss. Namn och telefonnummer hittar 
Du längst ner på sidan. 
 
 
Vilka medverkar i studien? 
 
Cerut, Centrum för forskning om regional 
utveckling, vid Karlstads universitet har fått i 
uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland att 
genomföra studien. Cerut samarbetar med 
Attityd i Karlstad vilka genomför bearbetningen 
av de inkomna svarsalternativen. 
 
 
Kontaktpersoner: 
 
Cerut, Karlstads universitet 
Leena Hagsmo 054-700 2324 
Sara Westlindh 054-700 1339 
Andreas Hofer 054-700 2520 
 
Länsstyrelsen i Värmland 
Bengt Dahlgren 054-19 70 33 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning, 
Sune Berger,  
Professor, föreståndare Cerut 
 
 
 



 

 

Frågor om Din bakgrund 
 
1. Är Du…? 
 

 Kvinna   Man 
 
 
2. Din ålder? 
 
…………år 
 
 
3 a. Vilket postnummer har Du? 
 
Nr…………………. 
 
 
3 b. Bor Du …  
 

 i kommunens centralort? 
 i ett mindre samhälle?  
 på landsbygden?  

 
 
4. Var är Du född? 
 

 I den kommun jag är bosatt 
 Övriga Värmland 
 Övriga Sverige 
 Annat europeiskt land, vilket? 

 
……………………………………………………... 
 

 Utomeuropeiskt land, vilket? 
 
……………………………………………………... 
 
 
 
Frågor om Ditt hem och hushåll 
 
5. Vilken typ av hushåll bor Du i? 
 

 Gift/samboende med hemmavarande barn 
 Gift/samboende utan hemmavarande barn 
 Ogift/ensamstående med hemmavarande 

barn 
 Ogift/ensamstående utan hemmavarande 

barn 
 Är 18 år eller över och bosatt hos 

föräldrar/släkt/syskon 
 
 
6. Bor Du i… 
 

 Lägenhet/Flerfamiljshus?  
 Radhus/Kedjehus? 
 Hus/Villa? 
 Jordbruksfastighet? 
 Serviceboende? 
 Annat boende, vad? .................................  

 
 
 

7. Hur länge har Du bott på den plats Du 
bor på idag? 
 
………år 
 
 
8. Har Du tillgång till bil? 
 

 Ja   Nej 
 
 
9. Anser Du att bredband i hemmet är 
viktigt för Dig? 
 

 Ja  Nej  Vet inte 
 
 
 
Sysselsättning och kommunikation 
 
10. Vad har Du för utbildning? Markera 
endast den högsta utbildningen Du har. 
 

 Ej fullföljd grundskola 
 Grundskola, realskola, folkskola, flickskola  
 Gymnasial utbildning, högst 2 år 
 Gymnasial utbildning, 3 år eller mer 
 Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 
 Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 

 
 
11. Vilken är Din nuvarande sysselsättning? 
(Du kan kryssa för fler alternativ.) 
 

 Tillsvidareanställd 
 Projektanställd 
 Egen företagare 
 Arbetssökande 
 Sysselsatt i arbetsmarknadsåtgärd 
 Studerande 
 Föräldraledig 
 Tjänstledig 
 Förtids- sjukpensionerad 
 Ålderspensionerad 
 Annat, vad................................................. 

 
 
Fråga nr 12 a och 12 b besvaras endast av 
Dig som arbetar och/eller studerar. 
 
12 a. För Dig som arbetar eller studerar, hur 
tar Du Dig vanligtvis från Din bostad till Ditt 
arbete/Din skola? (Du kan kryssa för fler 
alternativ.) 
 

 Går 
 Cyklar  
 Åker bil 
 Åker buss 
 Åker tåg 
 Annat………………………………… 

 
 



 

 

12 b. Ungefär hur långt har Du till Ditt 
arbete/Din skola från Din bostad? 
 
Jag har ca……………..km 
 
 
 
Frågor om området där Du bor 
 
I vilken utsträckning stämmer följande 
påstående in? 
 
13. Jag trivs i det område jag bor. 
 

 Stämmer mycket bra 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer varken bra eller dåligt 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer mycket dåligt 
 Vet ej 

 
 
14. Jag upplever att de personer som bor i 
mitt område trivs. 
 

 Stämmer mycket bra 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer varken bra eller dåligt 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer mycket dåligt 
 Vet ej 

 
 
15. Uppväxtmiljön för barn är bra i det 
område jag bor. 
 

 Stämmer mycket bra 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer varken bra eller dåligt 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer mycket dåligt 
 Vet ej 

 
 
16. Den sociala kontakten med grannarna 
är bra. 

 Stämmer mycket bra 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer varken bra eller dåligt 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer mycket dåligt 
 Vet ej 

 

17. Jag anser att området jag bor i är tryggt 
och säkert. 
 

 Stämmer mycket bra 
 Stämmer ganska bra 
 Stämmer varken bra eller dåligt 
 Stämmer ganska dåligt 
 Stämmer mycket dåligt 
 Vet ej 

 
 
 
Delaktighet, engagemang och sociala 
kontakter 
 
 
18. Är Du aktiv medlem (deltar i aktiviteter 
eller går på möten) i någon grupp, 
organisation, förening eller något 
samfund?  
 

 Ja  Nej 
 
 
19. Hur upplever Du Dina möjligheter till att 
påverka samhället? 
 

 Mycket stora 
 Ganska stora 
 Varken stora eller små 
 Ganska små 
 Mycket små 
 Vet ej 

 
 
20. Hur upplever Du Dina sociala kontakter i 
allmänhet? 
 

 Mycket goda 
 Ganska goda 
 Varken goda eller dåliga 
 Ganska dåliga 
 Mycket dåliga 
 Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kultur, natur och fritid  
 
21 a. Om Du utgår ifrån Din bostad, hur upplever Du att tillgängligheten är till följande kultur-, 
natur- och fritidsområden?   
 
   Mycket         Ganska     Varken bra     Ganska        Mycket         Vet ej 
     bra                bra          eller dålig        dålig             dålig  
 
Kulturevenemang;        
  
Bibliotek;       
 
Restauranger/barer/caféer;       
 
Shopping;       
 
Vattennära områden;       
 
Skogsområden;       
 
En vacker stadsmiljö (ex. 
arkitektur, natur i stadsmiljö);       
 
Organiserad fritidsverksam-  
het (ex. sim-, ishockey-,  
fotbolls-, ridskola/förening);       
 
 
 
21 b. Hur viktigt anser Du det är att följande alternativ finns på eller intill Din bostadsort? 
 
   Mycket         Ganska   Varken viktigt   Ganska        Mycket          Vet ej 
                                                 viktigt           viktigt       eller oviktig     oviktigt          oviktigt 
 
Kulturevenemang;        
  
Bibliotek;       
 
Restauranger/barer/caféer;       
 
Shopping;       
 
Vattennära områden;       
 
Skogsområden;       
 
En vacker stadsmiljö (ex. 
arkitektur, natur i stadsmiljö);       
 
Organiserad fritidsverksam-  
het (ex. sim-, ishockey-,  
fotbolls-, ridskola/förening);       
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Frågor om serviceinrättningar 
 
 
22 a. Om Du utgår ifrån Din bostad, hur upplever Du att tillgängligheten är till följande 
servicefunktioner?  
 

  Mycket         Ganska    Varken bra      Ganska         Mycket          Vet ej    
   bra               bra          eller dålig         dålig             dålig 

 
Barnomsorg (daghem, 
dagmamma, förskola);       
 
Grundskola t.o.m. åk 6;       
 
Grundskola åk 7-9;       
 
Gymnasieskola;       
 
Högskola/universitet;        
 
Sjukhus (närsjukvård,  
akutsjukvård);        
 
Vårdcentral;       
 
Apotek;       
                      
Polis;       
 
Serviceställen för  
post- och bankärenden 
(brev, paket, uttagsautomat  
för pengar etc.);       
 
Livsmedelsbutik;       
 
Kollektivtrafik;       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 b. Hur viktigt anser Du det är att följande alternativ finns på eller intill Din bostadsort? 
 
  Mycket        Ganska     Varken viktigt   Ganska       Mycket          Vet ej 
                                                viktigt           viktigt        eller oviktigt     oviktigt        oviktigt   
Barnomsorg (daghem, 
dagmamma, förskola);       
 
Grundskola t.o.m. åk 6;       
   
Grundskola åk 7-9;       
 
Gymnasieskola;        
 
Högskola/universitet;       
  
Sjukhus (närsjukvård,  
akutsjukvård);        
 
Vårdcentral;        
 
Apotek;        
 
Polis;       
 
Serviceställen för  
post- och bankärenden 
(brev, paket, uttagsautomat 
för pengar etc.);       
 
Livsmedelsbutik;       
 
Kollektivtrafik;       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Frågor om företagande och näringsliv 
 
23. Hur bedömer Du att förutsättningarna är 
i det område Du bor gällande… 
 
23 a. …tillgång till arbete och 
karriärmöjligheter? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåliga 
 Ganska dåliga 
 Mycket dåliga 
 Vet ej 

 
 
23 b. …näringslivet och möjligheter till att 
starta nya företag? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåliga 
 Ganska dåliga 
 Mycket dåliga 
 Vet ej 

 
 
 
Synen på Värmland 
 
24. Hur tror Du att värmlänningen ser på sitt 
län? 
 

 Mycket positivt 
 Ganska positivt 
 Varken positivt eller negativt 
 Ganska negativt 
 Mycket negativt 
 Vet ej 

 
 
25. Hur tror Du att människor i andra delar 
av Sverige ser på Värmland? 
 

 Mycket positivt 
 Ganska positivt 
 Varken positivt eller negativt 
 Ganska negativt 
 Mycket negativt 
 Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frågor om framtiden 
 
26. Tror Du att Du kommer att bo kvar där 
Du bor om fem år? 
 

 Ja  Nej  Vet ej 
 
 
27. Hur bedömer Du att framtiden för 
Värmland kommer se ut om fem år när det 
gäller…. 
 
27 a. …attraktivt boende? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 
 Vet ej 

 
 
27 b. …utbildningsmöjligheter? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 
 Vet ej 

 
 
27 c. …föreningsliv?  
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 
 Vet ej 

 
 
27 d. …tillgång till arbete och 
karriärmöjligheter? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 
 Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

27 e. …näringslivet och möjligheter till att 
starta nya företag? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 
 Vet ej 

 
 
27 f. …kultur- och fritidsmöjligheter? 

27 g. …serviceinrättningar? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 
 Vet ej 

 
 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 
 Vet ej 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Vad är en god livsmiljö för Dig? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

Frågor om enkäten 
 
29. Vad anser Du om frågorna Du svarat 
på?  
 
29 a. Frågorna var…   
 

 Mycket lätta att förstå 
 Ganska lätta att förstå 
 Varken svåra eller lätta att förstå 
 Ganska svåra att förstå 
 Mycket svåra att förstå 

 
 
29 b. Frågorna hade… 
 

 Mycket lätt språk  
 Ganska lätt språk 
 Varken svårt eller lätt språk 
 Ganska svårt språk 
 Mycket svårt språk 

 
 
29 c. Frågorna var… 
 

 Mycket intressanta 
 Ganska intressanta 
 Varken intressanta eller ointressanta  
 Ganska intressanta 
 Mycket ointressanta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. Vad anser du om svarsalternativen? 
 
30 a. Svarsalternativen var… 
 

 Mycket lätta att förstå 
 Ganska lätta att förstå 
 Varken svåra eller lätta att förstå 
 Ganska svåra att förstå 
 Mycket svåra att förstå 

 
 
30 b. Svarsalternativen hade… 
 

 Mycket lätt språk  
 Ganska lätt språk 
 Varken svårt eller lätt språk 
 Ganska svårt språk 
 Mycket svårt språk 

 
 
 



 

 

31. Om Du har några andra synpunkter om enkäten, skriv gärna ner dem; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tack för Din medverkan!  
 
Formuläret skickar Du till oss med det bifogade svarskuvertet. Portot är betalt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 2 
 
 
 
 
 

Karlstad 6 april 2006  
 
Hej igen! 
 
För en tid sedan fick Du en enkät från Karlstads universitet och Cerut som handlar 
om hur Du upplever Din livsmiljö. Efter en genomgång av inkomna svar ser vi att Du 
inte har besvarat frågorna. Det är naturligtvis helt frivilligt att delta i undersökningen, 
men vi hoppas ändå att Du vill svara på enkäten och skicka den till oss.  
 
Om Du har svarat på enkäten under de senaste dagarna kan Du bortse från denna 
påminnelse. Undrar Du över något kan Du kontakta någon av kontaktpersonerna 
som framgår i följebrevet.  
 
Vi tackar på förhand för Din medverkan.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Sune Berger 
Professor, föreståndare Cerut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 3 
 
 
 
 
 

Karlstad 25 april 2006  
 
Hej igen! 
 
För en tid sedan fick Du en enkät från Karlstads universitet och Cerut som handlar 
om hur Du upplever Din livsmiljö. Efter en genomgång av inkomna svar ser vi att Du 
inte har besvarat frågorna. Det är naturligtvis helt frivilligt att delta i undersökningen, 
men vi hoppas ändå att Du vill svara på enkäten och skicka den till oss.  
 
Om Du har svarat på enkäten under de senaste dagarna kan Du bortse från denna 
påminnelse. Undrar Du över något kan Du kontakta någon av oss! 
 
Vi tackar på förhand för Din medverkan.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Leena Hagsmo Andreas Hofer Sara Westlindh 
Cerut, 054-700 23 24 Cerut, 054-700 25 20 Cerut, 054-700 13 39 
leena.hagsmo@kau.se andreas.hofer@kau.se sara.westlindh@kau.se  
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