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Förord 
 
I det regionala tillväxtprogrammet Hållbar värmländsk växtkraft är ett av de utpekade 
insatsområdena den värmländska livsmiljön och attraktionskraften. Det är därför av intresse 
att försöka undersöka värmlänningarnas egna upplevelser av sin livsmiljö. Den här 
presenterade förstudien är ett förslag till en design över en sådan studie vars syfte är att 
genom att användas med jämna mellanrum kunna se på utvecklingen när det gäller 
värmlänningarnas upplevelser. Denna studie tillsammans med annan forskning som främst 
utgår från registerdata skulle kunna mäta några av indikatorerna på Värmlands växtkrafts 
förändring över tid. 
 
Det bör betonas att avsikten inte är att ge en djupare bild av värmlänningarnas upplevelser av 
sin livsmiljö. Det skulle kräva fler frågor och andra vetenskapliga designer, några exempel på 
sådana presenteras förresten i de tre första kapitlens litteraturgenomgång. Syftet är snarare att 
genom ett lämpligt urval och inte ett alltför omfattande frågebatteri mäta och analysera olika 
aspekter när det gäller upplevelsen av livsmiljön. Med livsmiljö avses ”den offentliga” 
(omgivande) miljön, socialt klimat, trygghet, närservice i fråga om tillgänglighet till kultur 
och fritidsområden samt till olika serviceinrättningar”. Avsikten är inte bara att mäta hur 
värmlänningarna i allmänhet upplever denna utan också att analysera hur upplevelsen har 
samband med olika bakgrundsfaktorer som ”exempelvis kön, ålder och 
familjesammansättning”. 
 
I kapitel 7, som är det centrala kapitlet, presenteras förslaget till enkäten med motivering för 
dess frågor och deras karaktär, ett förslag till ett lämpligt urval samt ett kostnadsförslag.  
Frågorna och deras svarsalternativ har utformats på sådana sätt att de skall kunna relativt lätt 
besvaras av slumpmässigt utvalda värmlänningar över 18 år. Förslaget är att urvalet skall 
kunna omfatta cirka 1000 respondenter. Kostnadsförslaget för att genomföra denna studie 
slutar på ungefär 250 000:-. 
 
Projektgruppen bestående av Leena Hagsmo, Andreas Hofer och Sara Westlindh har under 
handledarskap av undertecknad genomfört den presenterade studien.  
 
Arbetet började med en genomgång av tidigare studier och litteratur om livsmiljö och 
angränsande områden. Utifrån denna genomgång utformades ett preliminärt frågeformulär 
som testades på 30 personer. Därefter genomfördes vissa ändringar för att förbättra enkäten. I 
slutet av november genomfördes ett arbetsseminarium med ett tiotal inbjudna personer från 
Karlstads universitet och Länsstyrelsen i Värmland där enkätens utformning diskuterades. 
Därefter gjordes förändringar på nytt i formuläret.  
 
Projektgruppen och undertecknad vill framförallt tacka följande personer som har gett oss 
goda råd samt ställt upp när det gäller önskade arbetsinsatser. Först vill tacka alla de som tog 
sig tid och besvarade den första utformningen av frågeformuläret. För det andra de som har 
ställt upp under arbetets gång och under arbetsseminariet med konstruktiv kritik och med 
goda råd, planeringsdirektör Bengt Dahlgren från Länsstyrelsen samt docent Curt Räftegård 
från Karlstads universitet. Doktorand Daniel Bergh och docent Thomas Denk tackas speciellt 
för goda råd när det gäller förslaget till studiens praktiska genomförande. 
 
Karlstad i januari 2006-01-12 
Sven-Erik Karlsson 
Docent i sociologi. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 

Livsmiljö, inom biologin summan av de yttre omständigheter 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 

 
Individens livsmiljö har på senare år aktualiserats mycket i olika undersökningar, diskussioner 
och medier. Idag återfinns bilagor i tidningar som ger oss riktlinjer för hur vi bör leva våra liv 
och därmed uppnå en god livskvalitet. Det finns flertalet TV-program om hur vi skall 
motionera och äta rätt för att må så bra som möjligt och det visas program som berättar hur vi 
skall gå till väga för att vårt sommartorp skall bli ett paradis vi aldrig vill lämna. Samtidigt 
skall vi gå kurser i hur vi skall andas rätt, träna rätt och mentalt förbereda oss för det svåra 
livet utanför husets trygga väggar. Det är med andra ord en djungel med olika förslag på hur 
du som individ bäst skall göra för att leva ditt liv ”rätt” och därmed skapa en god 
livskvalitet/livsmiljö omkring dig.  
 
Det finns en ömsesidighet mellan begreppet livsmiljö och individ, livsmiljön påverkar oss 
liksom vi påverkar livsmiljön. Begreppet är mångfasetterat, upplevs olika beroende på vem 
som tillfrågas och förändrar sig dessutom över tid.  
 
1.2 Uppdrag och syfte 
 
Cerut har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Värmland att genomföra en förstudie gällande att 
utveckla ett system för att fortlöpande kunna följa upp ”värmlänningars syn på sin livsmiljö”. 
Syftet är, enligt avtalet, att genom ett lämpligt urval och ett inte alltför omfattande frågebatteri 
dokumentera och analysera olika aspekter av begreppet livsmiljö. Frågorna avser individers 
upplevelse av boende och lokal miljö, tillgång och tillgänglighet till service och 
utbildningsmöjligheter, till kultur- och fritidsaktiviteter samt frågor om trygghet och sociala 
nätverk.2  
 
1.3 Disposition/sammanfattning 
 
I kapitel 2 presenteras användandet av det politiska begreppet livsmiljö i samband med våra 
läns och regioners tillväxtprogram. Därefter följer ett redogörelse och en mindre diskussion 
om olika vetenskapliga förhållningssätt som kan ligga till grund för att angripa begreppet 
livsmiljö. En historisk koppling görs till tidigare genomförda välfärdsundersökningar. Genom 
en kort presentation av låginkomstutredningen och den efterföljande 
levnadsnivåundersökningen visas att synen på välfärd ändrats från vikten av ekonomisk 
tillväxt till en bredare syn där fler kriterier anses påverka en människas välbefinnande. I 
kapitlet ingår dessutom en presentation av Erik Allardts välfärdsmodell Att ha, Att älska, Att 
vara. Även dessa dimensioner visar på en utvidgad syn på mänsklig trivsel och har bidragit 
till att utveckla den fortsatta välfärdsforskningen.   
 
Ytterligare en aspekt på hur livsmiljön kan angripas framkommer i kapitel 3 där exempel ges 
på undersökningar applicerade på den omgivande miljöns påverkan på en individs livsmiljö. 
Vårt förslag till en kommande enkätundersökning berör inte denna synvinkel men i en 
framtida analys gällande livsmiljö skulle dessa metoder kunna vara användbara. Det 

                                                           
1 www.ne.se (051212) 
2 Dahlgren, B (040426) 
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vetenskapliga angreppssättet Sense of Community är ett exempel på just detta. Ett annat 
exempel är en undersökning genomförd av Sven-Erik Karlsson, som presenteras i samma 
kapitel, där betydelsen av socialt och kulturellt kapital i samband med olika platser 
framkommer. I samband med en sådan undersökning kan frågan ställas och förklaringar kan 
ges till varför livsmiljön kan skilja sig åt på olika platser och vad det kan bero på. 
 
I det fjärde kapitlet berörs individens behov och anspråk tillsammans med de restriktioner 
som styr vårt aktivitets- och rörelsemönster. Även dessa resonemang kan ligga till grund för 
hur begreppet livsmiljö angrips. Syftet att behandla dessa aspekter är även att skapa en bättre 
förståelse för våra valda frågor.  
 
Vår tolkning av begreppet livsmiljö i anslutning till vår framarbetade enkät framgår i kapitel 
5. De olika sätt att angripa livsmiljö som framgår ovan, när det gäller 
välfärdsundersökningarna och länens tillväxtprogram, har tillsammans med studiens uppdrag 
inspirerat till vår uppfattning av begreppet. Välfärdsundersökningarna påminner om vår 
livsmiljöundersökning på flera sätt, framförallt när det gäller bredden av kriterier.  
 
Metodavsnittet i kapitel 6 illustrerar tillvägagångssättet i föreliggande studie. Enkätfrågor från 
tidigare studier har inspirerat och en del har också kopierats. Även ”egna” frågor har 
konstruerats.  En pilotstudie har genomförts som resulterat i en del mindre ändringar. Under 
studiens gång har en kontinuerlig kontakt förekommit med Sven-Erik Karlsson, som fungerat 
som en handledare. Arbetet avslutades med ett arbetsseminarium tillsammans med personer 
med erfarenhet inom området.  
 
I det sjunde och sista kapitlet finns vårt förslag till en enkät. Enkäten följs av motiveringar i 
syfte att skapa en förståelse till varför respektive frågeställning finns med. För att få ett 
underlag till vad det är som skall mätas ingår även en diskussion angående lämpligt urval följt 
av ett kostnadsförslag gällande en framtida enkätundersökning.  
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2. Från välfärd till livsmiljö 
 
2.1 Livsmiljö i tillväxtprogrammen  
 
I Boverkets rapport Regionala tillväxtprogram och fysisk samhällsplanering framgår att flera 
av våra läns och regioners tillväxtprogram betonar en god livsmiljö som en avgörande 
betydelse för tillväxt och boende.3 I Värmlands tillväxtprogram 2004-2007 (RTP) står det 
skrivet att en hållbar värmländsk växtkraft skall nås genom ett arbete inom fem 
insatsområden; ledarskap, kompetens, livsmiljö, rörlighet samt näringsliv.4 
 
När det gäller livsmiljö som insatsområde är strävan att befolkningsantalet i Värmland skall 
öka framförallt genom inflyttning, 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.5 
 
I RTP nämns tre strategier för insatsområdet livsmiljö: Attraktiv boendemiljö, 
Folkhälsoutveckling samt Lokal utveckling.  
 
Attraktiv livsmiljö 
Val av bostadsort är idag av stor betydelse och behöver nödvändigtvis inte ligga i närheten av 
arbetet/arbetsmarknaden. Människors livsmiljö och fritid står numera i fokus. Som det står i 
RTP är arkitektur, offentlig miljö, funktion, socialt klimat, trygghet, läge i förhållande till 
vatten och natur, kommunikation, barnomsorg, skola, vård och annan närservice väsentliga 
beståndsdelar för att åstadkomma en attraktiv livsmiljö.6  
 
Folkhälsoutveckling 
För att minska antalet sjukskrivningar och förtidspensioneringar, förhindra droganvändning 
och höja hälsostatusen i Värmland är det viktigt att förebyggande satsningar görs samt att 
orsaker utreds. Ju friskare värmlänningar desto större tillväxt i regionen.7 
 
Lokal utveckling 
Värmland skall fortsätta att utveckla den lokala organisationsförmågan och stärka det sociala 
klimatet och den sociala ekonomin. Det ideella engagemanget är mycket viktigt för 
Värmlands lokala utveckling, initiativförmåga och turistiska infrastruktur.8  
 
Resonemanget pekar mot att en god livsmiljö till stor del har med boendet att göra och 
människors välbefinnande och trivsel inte enbart kan mätas i pengar. Men hur har det varit 
tidigare? Hur har det resonerats kring en människas livsmiljö och vilka begrepp har använts? 
Är begreppet livsmiljö nytt och innefattar begreppet faktorer som inte tidigare räknats in i en 
människas välbefinnande? Kan det vara så att tidigare undersökningar endast riktat in sig på 
ekonomi och materiella betingelser för att mäta en människas välbefinnande och livssituation? 
Nedan följer en presentation över tidigare undersökningar angående välfärd och livskvalitet, 
begrepp som påminner om livsmiljöbegreppet. Syftet är att visa hur resonemanget har 
utvecklats med tiden och att synen på dessa faktorer har breddats. 
 
                                                           
3 Boverket (2004) sid. 17-18 
4 Länsstyrelsen i Värmlands län och Region Värmland (2003) sid. 4 
5 Ibid. sid. 10 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. sid. 11 
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2.2 Låginkomstutredningen 
 
Wolvéns skriver i sin bok Jakten på det goda livet att det länge förekom en väsentlig 
samstämmighet om att ekonomisk tillväxt var ett av samhällets allra viktigaste mål. Han 
menar att i samband med miljöproblem, social isolering, missbruk, arbetslöshet, dåligt 
psykiskt och fysiskt välbefinnande och en hög utslagning av människor började den 
ekonomiska tillväxten att ifrågasättas. Allt fler politiker och forskare började då i stället att 
lansera begreppen välfärd och livskvalitet som alternativa mål för samhällets utformning.9 
Tidigare hade den ekonomiska tillväxten länge ansetts vara ett tillräckligt mått på välfärd och 
framåtskridande och ända fram till mitten av 1960-talet jämställdes olika länders välfärd med 
bruttonationalprodukten (BNP)10. BNP samt den individuella lönen som välfärdsmått har 
skarpt kritiserats för att vara för ensidiga.11  
 
Något av en nyskapare för mer mångskiftande välfärdsmätningar i Skandinavien är den 
svenska Låginkomstutredningen (LIU) som påbörjades år 1968. Enligt LIU framgår att vid 
utvidgningar av välfärdsbegreppet från en utpräglad ekonomisk ansats till ett bredare 
levnadsnivåbegrepp ställs man inför två teoretiska huvudalternativ. Det ena handlar om att 
levnadsnivån beskrivs som grad av behovstillfredsställelse och det andra att den beskrivs som 
förfogande över resurser. Dessa frågor, angående valet mellan resurser och behov, har det 
debatterats mycket om inom välfärdsforskningen. Låginkomstutredningen kom att definiera 
levnadsnivån i termer av förfogande över resurser med vars hjälp individen kan kontrollera 
och medvetet styra sitt liv. Det handlar om att människan är en aktiv och handlande person. 
Välfärden beskådas som individens förfogande över resurser i form av pengar, ägodelar, 
kunskaper, psykisk och fysisk energi, sociala relationer, säkerhet med mera, med vilkas hjälp 
individen kan kontrollera och med avsikt styra sina levnadsförhållanden. LIU:s uppfattning är 
även att levnadsnivån enbart skall mätas med så kallade objektiva mått. Frågor till individen 
om dennes behov och anspråk betraktas inte ge någon bra bild av de existerande 
levnadsförhållandena. Då utredningen skulle ligga till grund för politiska beslut 
komprimerades levnadsnivåmätningen till de områden som kunde påverkas med politiska 
beslut, det så kallade manipulerbarhetskriteriet. Detta innebar att undersökningen 
begränsades till problemområden där det fanns utbyggda institutioner med vars hjälp politiska 
beslutfattare kunde frambringa förändringar för individen exempelvis inom hälsovård, 
utbildningsväsende och arbetsmarknad. Detta val av kriterier har senare kritiserats.12  
 
LIU presenterar en mångdimensionell beskrivning av levnadsnivån, dock utan 
sammanvägning till ett helhetsmått. Levnadsnivån redovisas i stället med varje komponent för 
sig enligt den så kallade komponentmetoden. De valda objektiva resurskomponenterna är 
följande13:  

 
• Hälsa 
• Kostvanor 
• Bostad 
• Uppväxtförhållanden och familjerelationer (inklusive relationer med vänner) 
• Utbildning 
• Sysselsättning och arbetsplatsförhållanden 
• Ekonomiska resurser 

                                                           
9 Wolvén, L-E (1990) sid. 13-14 
10 BNP = sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som produceras för marknaden. 
www.ne.se (051212) 
11 Wolvén, L-E (1990) sid. 19 och 21 
12 Ibid. sid. 22-25 
13 Ibid. sid. 25 
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• Fritid och rekreation 
• Politiska resurser (förmåga att överklaga myndigheters beslut, engagemang i 

föreningar, politiska val, förmåga att skriva insändare)  
 
LIU konstaterar även att varje resurs kan betraktas som fristående från de andra men även 
som mål i sig själv. En god hälsa är ett mål för sig men naturligtvis även ett medel för att nå 
andra mål som exempelvis ett bättre arbete.14 
 
Slutsatser enligt Wolvén gällande LIU:s välfärdsbegrepp är att det baseras på relativt 
elementära tankegångar inom tidigare välfärdsforskning, samtidigt som det ändå innebar ett 
verkligt genombrott för en bredare beskrivning av levnadsnivån inom välfärdsforskningen. 
Senare genomfördes liknande välfärdsundersökningar i Danmark, Norge och Finland och LIU 
uppmärksammades även i övriga Europa. LIU skapade dessutom samhällsdebatt om 
välfärdsforskningen i allmänhet, om LIU:s utgångspunkter i synnerhet och till förslag om 
alternativa ansatser.15  
 
2.3 Levnadsnivåundersökningen 
 
Låginkomstutredningen resulterade i den första levnadsnivåundersökningen år 1968.16 
Riktlinjerna inom LIU kan sägas utgöra grunden för den moderna svenska 
välfärdsforskningen och tolkades så att den kom att utgöra ett underlag för en undersökning 
av det svenska folkets levnadsvanor. Denna levnadsnivåundersökning genomfördes av en 
grupp sociologer med Sten Johansson, professor på Institutet för social forskning vid 
Stockholms universitet, i spetsen. Dock hade det tidigare pågått en internationell diskussion 
av de frågor som LIU tagit ställning till. I levnadsnivåundersökningen strävade Johansson 
efter att ge en helhetsbild av människors levnadsförhållanden. Det hade aldrig tidigare prövats 
att i samma undersökning försöka beskriva människors hälsa, arbetsförhållanden, ekonomiska 
resurser, bostadsförhållanden, familjeförhållande och så vidare och det var långt ifrån säkert 
att det skulle kunna vara möjligt. Genom levnadsnivåundersökningen bidrog Johansson med 
ett unikt svenskt bidrag till den internationella samhällsvetenskapen.17  
 
Välfärdsforskningen har med tiden alltmer kommit att behandla orsaker och processer varför 
vissa människor har det bättre och vissa sämre, vad olika arbetsplatser betyder för hälsa och 
utveckling, hur utvecklingen ser ut gällande barndom, skolgång, arbete och familj för 
människor med olika socialt ursprung.18 
 
2.4 Att ha, Att älska, Att vara  
 
En alternativ skandinavisk välfärdsmodell som internationellt sett blivit mest 
uppmärksammad introducerades av den finske sociologen och välfärdsforskaren Erik 
Allardt.19 Utgångspunkten i hans teorier är att välfärden bör definieras utifrån de möjligheter 
som människor har att få sina centrala behov tillfredsställda. Därmed står Allardts 
ställningstagande i direkt kontrast till LIU, då behoven och inte resurserna står i centrum för 
välfärdsforskningen.20  
 

                                                           
14 Wolvén, L-E (1990) sid. 25 
15 Ibid. sid. 26 
16 Eriksson, R (2003) sid. 217 
17 Ibid. sid. 216-218 
18 Ibid. sid. 230 
19 Allardt, E (1983) i Wolvén, L-E (1990) sid. 26 
20 Wolvén, L-E (1990) sid. 26-27 
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Dessa olika typer av behov som definieras i termer av behovstillfredsställelse ovan, motsvaras 
av välfärdsdimensionerna Att ha, Att älska och Att vara. Denna indelning har vidareutvecklats 
till en välfärdsmodell med följande dimensioner21:  
 
Att-ha-dimensionen. Denna baseras på behov som kan definieras i termer av individens 
materiella resurser. Dimensionen består av:  

• Inkomst 
• Bostadsstandard 
• Sysselsättning 
• Hälsa 
• Utbildning 

 
Att-älska-dimensionen. Denna grundas på behov som kan definieras utifrån individens 
relationer till andra människor. Dimensionen består av: 

• Grannskapsrelationer  
• Familjegemenskap 
• Vänskapsförbindelser 

 
Att-vara-dimensionen. Denna baseras på behov som kan definieras utifrån individens 
”position” i samhället. Dimensionen består av: 

• Oersättlighet 
• Anseende och prestige 
• Politiska resurser 
• Intressanta fritidssysselsättningar (att göra)  

 
Den teoretiska utgångspunkten enligt Allardt grundar sig även på nya avgränsningar av 
begreppen välfärd, lycka, levnadsnivå och livskvalitet. Han beskriver skillnaden mellan 
välfärd och lycka enligt följande: Välfärden anges som graden av behovstillfredsställelse, 
medan lycka definieras som i vilken utsträckning människor subjektivt upplever sig vara 
lyckliga. Skillnaden är att välfärd är en mer objektiv kategori än lycka.22  
 
Vidare förklarar han att skillnaden mellan levnadsnivå och livskvalitet är att:  
 

Levnadsnivån hänför sig till sådana behov där graden av tillfredsställelse är 
definierad genom förekomsten av materiella och impersonella resurser. 
Livskvalitet gäller däremot sådana behov som tillfredsställs genom andra typer 
av resurser än de materiella, t ex hur mänskliga relationer fungerar23. 

 
Allardt sammanfattar de olika kategorierna i tabellen nedan. Här framkommer även hur de 
dimensioner som ingår i Allardts välfärdsundersökning sammanhänger med de nämnda 
begreppen.24 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Wolvén, L-E (1990) sid. 27-28 
22 Ibid. sid. 28 
23 Ibid. 
24 Ibid. sid. 29 
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Tabell 1: Dimensioner i Allardts välfärdsundersökning25  
 

 Välfärd Lycka 

   

Levnadsnivå Att ha: Missnöjesattityder: 

 1. Inkomst 13. Samhällsmotsättning 

 2. Bostadsstandard 14. Jämlikhet -ojämlikhet 

 3. Sysselsättning 15. Upplevd orättvisa 

 4. Utbildning 16. Inkomsttillfreds- 

 5. Hälsa      ställelse 

    

 Att älska: Trivselattityder: 

Livskvalitet 6. Lokal gemenskap 17. Lycka 

 7. Familjegemenskap 18. Behovstillfreds- 

 8. Vänskaps-       ställelse 

     förbindelser  

    

 Att vara:   

 9. Anseende   

 10. Oersättlig   

 11. Politiska resurser   

 12. Att göra   

    

 
Ovan ser vi att de egentliga välfärdsmåtten i Allardts undersökning finns under dimensionerna 
Att ha, Att älska och Att vara. Som mått på ”lycka” använder han sig av vissa subjektiva 
missnöjes- och trivselattityder. Trivselattityderna anknyter till dimensionerna Att älska och 
Att vara medan missnöjesattityderna vidrör problem kring levnadsnivån.26  
 
I Wolvéns slutsatser angående Allardts angreppssätt menar han att hans välfärdsmått 
innehåller få nya dimensioner i jämförelse med LIU. Men även Allards ansats har bidragit till 
att utveckla och stimulera den fortsatta välfärdsforskningen.27  
 
2.5 Kopplingar mellan nämnda välfärdsundersökningar och föreliggande undersökning 
 
Innan levnadsnivåundersökningen hade det tidigare aldrig prövats att i samma undersökning 
beskriva människors hälsa, arbetsförhållanden, ekonomiska resurser, bostadsförhållande och 
så vidare.28 Under framarbetandet av vårt frågeformulär har vi använt oss av tidigare 
genomförda undersökningar, vilket framgår i våra motiveringar till frågorna (se kapitel 7.1). 
Det finns bland annat undersökningar som berör specifika områden såsom Liv och Hälsa 
2004. Vår livsmiljöstudie har en bredare inriktning vilket påminner om 
levnadsnivåundersökningen i sin utformning.  
 
Liksom levnadsnivåundersökningen strävar efter att ge en helhetsbild av människors 
levnadsförhållande kan vår undersökning skapa, en visserligen ytlig, men ändock en 
helhetsbild av värmlänningars upplevelse av sin livsmiljö. De nämnda 
välfärdsundersökningarna påminner i sitt resonemang om den livsmiljöundersökning som vi 
här ger förslag och underlag till. Skillnaden är att vår undersökning även behandlar 

                                                           
25 Allardt, E (1983) i Wolvén, S-E (1990) sid. 29 
26 Wolvén, L-E (1990) sid. 29 
27 Ibid. sid. 29-30 
28 Eriksson, R (2003) sid. 218 
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upplevelsen av de faktiska förhållanden som råder på platsen samt individens förhållande till 
sin omgivning.  
 
När det gäller Allardts resonemang handlar det delvis om hur man förhåller sig till andra 
människor. Även i vår undersökning finns frågor som berör förhållandet till andra människor, 
i det aktuella fallet grannar och boende i samma område. 
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3. Omgivningens påverkan på livsmiljön 
 
När det gäller de undersökningar och resonemang vi har benämnt ovan, som 
Låginkomstutredningen (LIU), den påföljande levnadsnivåundersökningen samt tankegången 
utifrån Allardt, utgår de i första hand från en individnivå. Vår undersökning fokuserar i första 
hand på hur den enskilda individen upplever sin livsmiljö. Dock har välfärdsforskningen med 
tiden alltmer kommit att behandla orsaker och processer, varför vissa har det bättre och vissa 
sämre, vad olika arbetsplatser betyder för hälsa och utveckling och hur utvecklingen ser ut 
gällande barndom, skolgång, arbete och familj för människor med olika socialt ursprung. 29 
  
Ett annat sätt att se på livsmiljö kan vara att utgå från frågeställningarna; Hur påverkar 
omgivningen personers livsmiljö? Vad är det i omgivningens karaktär som påverkar en 
individs livsmiljö?  
 
3.1 Sense of Community 
 
Exempel på en undersökning som aktualiserar dessa frågor genomfördes i en medelstor stad i 
USA år 1999-2000. Mer exakt handlar undersökningen om huruvida det omgivande samhället 
och individers förhållande till detta påverkar ungdomsbrottsligheten.30 En metod som kallas 
Sense of Community (SOC) anses vara ett användbart mätinstrument i sammanhanget.31 Sense 
of Community definieras enligt a feeling that members have belonging, a feeling that matter 
to one another and to the group, and share faith that members´ needs vill be met by their 
commitment to be together.32 Sense of Community handlar om huruvida invånarna identifierar 
sig med samhället och känner att de betyder något, om de känner att samhället delar deras 
värderingar och möter deras behov samt om de upplever att de har bra social kontakt med 
andra invånare i samhället.33  
 
Med koppling till Sense of Community kan ett sätt att se på livsmiljö vara att ställa sig frågan 
varför det skiljer sig åt på olika platser när det gäller exempelvis sammanhållningen mellan 
invånarna? Varför finns det en bättre ”anda” på vissa platser? Vårt förslag till 
enkätundersökning ställer inte den typen av frågor, den visar inte varför det ser ut sig på ett 
visst sätt på en speciell plats och det är inte heller syftet. Vi vill ändå nämna att den typen av 
undersökningar förekommer och att detta är en möjlighet för att förstå hur utformningen av 
den lokala nivån kan påverka människors handlande och hur de själva formar sin livsmiljö 
utifrån platsen.  
 
3.2 Socialt och kulturellt kapital 
 
Vår tanke med att belysa följande artikel är att poängtera den betydelse en viss plats kan ha 
för den enskilda individens livsmiljö. Hur omgivningen, relationerna med andra invånare, 
stämningen på en viss plats samt dess historia kan ha betydelse för hur en individ lever sitt liv. 
 
I en artikel av Sven-Erik Karlsson, universitetslektor och docent i sociologi vid Karlstads 
universitet, behandlas betydelsen av en plats när det gäller småföretagande.34 Det 
övergripande syftet med artikeln är att belysa betydelsen av socialt och kulturellt kapital i 

                                                           
29 Eriksson, R (2003) sid. 230 
30 Cantillon D, Davidsson W S, Schweitzer, J H i Journal of Criminal Justice (2003) sid. 329 
31 Ibid. sid. 321 
32 McMillan D, & Chavis, D M (1986) i Cantillon D, Davidsson W S, Schweitzer, J H i Journal of Criminal  
Justice (2003) sid. 324  
33 Cantillon D, Davidsson W S, Schweitzer, J H  i Journal of Criminal Justice (2003) sid. 324 
34 Karlsson, S-E (2005) sid. 103 
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samband med olika platser.35 Det handlar om hur platsers sociala och kulturella kapital 
påverkar individer samt hur platsers sociala och kulturella kapital är skapade av framförallt 
platsers produktionsmässiga historia. 
 
Den empiriska studien som är utgångspunkten för Karlssons artikel gestaltar sig i intervjuer 
med turismföretagare i Årjäng och Munkfors kommuner i Värmland. I artikeln baseras 
analysen av småföretagandet inom turismen på de sociala relationer och kulturella traditioner 
som förekommer på skilda platser. En central aspekt i undersökningen är att identifiera typen 
av sociala relationer som är gynnsamma för turismproduktion. Det kulturella kapitalet kopplas 
till den betydelse kultur och tradition har för utveckling av turism. Den huvudsakliga 
frågeställningen är hur socialt och kulturellt kapital kan omvandlas till ekonomiskt kapital.36  
 
I artikeln framgår att Årjäng karaktäriseras av ett samverkande klimat, en samhällsanda och 
solidaritet mellan entreprenörerna samt en önskan att skapa produkter byggda på samhällets 
identitet. Känslan av gemenskap och solidariteten som kommit fram under intervjuerna har 
skapat en vi-känsla mellan invånarna. Vilket visar sig av intervjuerna är en av faktorerna i ett 
positivt företagsklimat den ursprungliga historien och kulturarvet gällande det gamla 
jordbrukssamhället med drivandet av småskaligt jordbruk och skogsbruk med en självständig 
livsstil. Detta är ett uttryck för det kulturella kapitalets inflytande på entreprenörskapet på en 
plats. Huvudorsaken till detta kulturella kapital är det naturliga i att producera. Årjäng var och 
är delvis en jordbruks- och skogsbruksregion med få större industrier, en oberoende ”lantlig” 
livsstil likväl som en så kallad kombinerad livsstil. Det här betyder att det sociala och 
kulturella kapitalet tillhörande den oberoende livsstilen förvandlas till nytt ekonomiskt 
kapital.37  
 
Munkfors som är ett industrisamhälle karaktäriseras av en stark känsla av solidaritet mellan 
människor, där människor undviker att sticka ut och skilja sig från mängden. Det sociala 
kapital som beskrivs motsvarar inte den framåtanda som ett samhälle behöver i en kris, en kris 
orsakad av den så kallade ”bruksdöden”. Några få företag är etablerade och kännetecknas av 
att nya turismföretag och i första hand av människor från en annan plats än Munkfors.38  
 
Karlsson konstaterar att det är utvecklingen över tiden som har haft effekter på dagens 
samhälle. Plats, livsstil, socialt och kulturellt kapital samt företagsklimat är faktorer som är 
avgörande.39 Både undersökningen utifrån Sense of Community och undersökningen gällande 
Årjäng och Munkfors exemplifierar hur det omgivande samhället, samhällsandan, samhällets 
historia påverkar människors varande och verkande, vilket i sin tur påverkar och formar 
livsmiljön. Genom att åskådliggöra dessa resonemang vill vi visa på att det finns andra sätt att 
se på livsmiljö, det vill säga att se på hur de omgivande faktorerna kan påverka hur livsmiljön 
utformas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
35 Karlsson, S-E (2005) sid. 102 
36 Ibid. sid. 106-107 
37 Ibid. sid. 108-109 och 112 
38 Ibid. sid. 111 
39 Ibid. sid. 112-113 
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4. Faktorer som påverkar upplevelsen av tillgänglighet 
 
4.1 Behov och anspråk 
 
För att skapa ett underlag och en bättre förståelse för några av våra valda frågor i enkäten 
följer nedan för det första ett resonemang angående individens behov och anspråk och för det 
andra vad som påverkar en individs rörelsemönster.  
 
Individer har olika krav på graden av service och till stor del beror det på individens egna inre 
värderingar. Glesbygdsverket diskuterar i sin rapport En god servicenivå i alla delar av landet 
– Hur bör målet följas upp och effektutvärderas? om skillnaderna mellan de behov och 
anspråk en individ har på servicenivån. Med behov menas att alla individer har rätt till det 
mest grundläggande såsom mat och kläder. När det gäller anspråken en individ har på 
servicenivån är begreppet mer subjektivt, det vill säga att individer har olika intressen som 
kan stilla deras behov. Anspråken skall inte ses som något onödigt utan en typ av service som 
har stor betydelse för att skapa en god livsmiljö och välfärd för människor som bor i området. 
Dessutom kan anspråken skapa bättre förutsättningar för en positiv regional utveckling och 
tillväxt.40    
 
4.2 Restriktioner som styr vårt aktivitets- och rörelsemönster 
 
Torsten Hägerstrand, som under sin levnad var professor i kulturgeografi och känd för sina 
studier inom tidsgeografi, visade att det finns tre restriktioner som styr vårt aktivitets- och 
rörelsemönster. Dessa restriktioner är centrala för att förstå hur individer styr sitt 
rörelsemönster och därmed sitt behov av servicenivå. Påpekas skall att restriktionerna är 
kopplade både till individen och till aktiviteterna.41 Liksom resonemanget ovan angående 
behov och anspråk är detta faktorer som påverkar en individs upplevelse av tillgänglighet till 
servicefunktioner av olika slag. I vår enkät finns frågor angående detta följt av ytterligare 
frågor om hur viktigt en person anser tillgängligheten är i sammanhanget. Dessa 
omständigheter kan i en framtida undersökning vara av vikt att beakta och de kan ”matchas” 
med vissa bakgrundsfaktorer, som förekommer i vår enkät. 
 
Den första av Hägerstrands restriktioner är kapacitetsrestriktionen. Vad har individer för 
kapacitet när det gäller att exempelvis färdas till affären? Har individen tillgång till bil eller 
åker de kollektivt? Begreppet innefattar även biologiska förhållanden såsom kön, ålder och 
sömn.42  
 
Styrningsrestriktionen visar på maktutövning. Individer är idag begränsade att röra sig fritt i 
det geografiska rummet eftersom människor, företag och myndigheter kontrollerar olika 
platser. I begreppet ingår även hur individer begränsas i sitt tidsanvändande. Exempel på detta 
kan vara tåg/buss-tidtabeller eller butikernas öppettider.43  
  
Kopplingsrestriktionen är den tredje restriktionen som innebär att människor utför aktiviteter 
med andra människor och redskap. För att det skall fungera måste detta samordnas och 
personerna måste vara på plats samtidigt.44 
 

                                                           
40 Glesbygdsverket (2004) sid. 19 
41 Hägerstrand, T (1979) i Glesbygdsverket (2004) sid. 19-20 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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Sammantaget sätter dessa tre restriktioner, ur ett tidsgeografiskt perspektiv, gränser för hur 
individer kan agera i det geografiska rummet. Det skall även beaktas att gränserna varierar 
mycket mellan individer beroende på, kön, var de bor (exempelvis stad, mindre ort, på 
landsbygd) men även mellan individer som bor på samma plats men med olika 
förutsättningar.45 I en framtida analys gällande värmlänningars upplevelse av sin livsmiljö kan 
Hägerstrands restriktioner vara omständigheter att beakta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 Hägerstrand, T (1979) i Glesbygdsverket (2004) sid. 19-20 



 

 17

5. Vår tolkning och avgränsning av begreppet livsmiljö  
 
I inledningen av rapporten framgår att begreppet livsmiljö omfattar det mesta som påverkar 
individens vardag. En studie som täcker in alla områden skulle innebära en omfattande 
undersökning och inte ens då är det säkert att allt skulle fångas in.  
 
Länens tillväxtprogram samt de tidigare genomförda välfärdsundersökningarna har 
tillsammans med utformningen av vårt uppdrag inspirerat till vår uppfattning av begreppet 
livsmiljö. Välfärdsundersökningarna påminner om vår livsmiljöundersökning, framförallt när 
det gäller bredden av kriterier. 
 
Vår undersökning avser individens upplevelse av sin livsmiljö. I samband med vår 
undersökning åsyftar vi att livsmiljö innefattar den offentliga (omgivande) miljön, socialt 
klimat, trygghet, närservice i fråga om tillgänglighet till kultur och fritidsområden samt till 
olika serviceinrättningar. Upplevelsen av denna miljö kan sedan jämföras med de 
bakgrundsfaktorer som ingår i enkäten som exempelvis kön, ålder och 
familjesammansättning.  
 
Vi väljer att inte inkludera individens hälsa, ekonomiska situation, arbete och de aktiviteter 
som påverkar individen i det egna hemmet då dessa faktorer inte ingår i vårt uppdrag. Det är 
dock viktigt att poängtera att dessa områden tillsammans med många andra aspekter till stor 
del påverkar hur individen upplever sin livsmiljö.    
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6. Tillvägagångssätt 
 
Vi har studerat och delvis kopierat enkätfrågor från tidigare studier såsom Liv & Hälsa 2004 
och Attitydundersökning bland boende i Bengtsfors kommun (2005). En annan källa som varit 
till nytta i vårt arbete har varit Glesbygdsverkets undersökning En god servicenivå i alla delar 
av landet (2004). Studien belyser till stor del hur servicenivån i landet ser ut och vilka 
områden som anses vara av vikt för att uppnå en god servicenivå. Dessutom har vi tagit del av 
Länsstyrelsen i Västernorrlands studie, Livsmiljö i Västernorrland, Bokslut för 2004, som är 
återkommande och beskriver hur boende i Västernorrland upplever sin livsmiljö. Se bilaga 1 
för ytterligare information om undersökningarna. 
 
Vi har genomfört en pilotstudie och testat enkäten. Sammanlagt har 30 personer deltagit med 
ett nästan 100-procentigt resultat. De hade i slutet av pilotenkäten möjlighet att påpeka vad 
som var bra och/eller dåligt med enkäten, om språket var lätt/svårt och så vidare. Deras 
kommentarer var av stor vikt i och med deras svar fungerade som en slags utvärdering av 
enkäten. Vårt syfte var att titta på om det uppstått några svårigheter när de fyllde i 
frågeformuläret. Vi har efter pilotstudien gjort vissa ändringar för att förbättra enkäten.  
 
Under arbetets gång har vi hela tiden haft kontinuerliga möten och en dialog med Sven-Erik 
Karlsson, docent i sociologi vid Karlstads universitet. Karlsson har fungerat likt en handledare 
och han har varit delaktig i diskussionerna. Dessutom har han gett oss tips på litteratur och 
varit med och problematiserat begreppet livsmiljö. Projektgruppen har själv haft kontinuerliga 
möten för att bland annat klargöra hur arbetsprocessen fortlöper. Att arbeta i grupp har visat 
sig vara mycket bra eftersom olika aspekter på begreppet livsmiljö kunnat diskuteras öppet 
och därmed har vi kunnat hitta lösningar på problemen.      
 
Enkätfrågorna har diskuterats, kritiserats och i flera fall modifierats för att passa vår 
undersökning. Författarna till föreliggande förstudie är boende i stad, på mindre ort samt på 
landsbygd vilket har varit av stor betydelse i diskussionen om val och utformning av frågor. 
Något som är en självklarhet för stadsbon kanske inte är lika självklart för personen som bor 
på landsbygden och så vidare.  
 
I slutet av november och efter pilotstudien genomfördes ett arbetsseminarium med ett tiotal 
inbjudna ”enkätexperter” från Karlstad universitet och Länsstyrelsen i Värmland. Syftet med 
arbetsseminariet var bland annat att diskutera de frågor vi ämnar använda i enkäten, 
eventuella brister och förslag på förbättringar. Vi hade även som syfte att försvara de frågor vi 
valt att använda genom ett antal motiveringar som presenteras senare i föreliggande rapport. 
Metoden med ett arbetsseminarium anser vi vara viktigt då flera vinklar av problem kan 
belysas av andra parter. Samtidigt fick vi möjlighet till att använda dessa experter som 
”bollplank” under seminariets gång. 
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7. Förslag till enkät 
 
I följande kapitel redovisas vårt framarbetade förslag till en enkät följt av ett avsnitt med 
motiveringar till varför vi valt att använda de frågor som återfinns i enkäten samt förslag till 
lämpligt urval. Syftet med föreslagna enkäten är att ta reda på den enskilde individens 
upplevelse av sin livsmiljö. Observera att enkäten utgår från ett individperspektiv och 
efterfrågar respondentens egna uppfattningar, inte vännens, grannens eller familjens. Detta är 
mycket viktigt och måste poängteras i ett framtida följebrev till enkäten.  
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Frågor om Din bakgrund 
 
1. Är Du man eller kvinna? 
 

 Kvinna   Man 
 
 
2. Hur gammal är Du? 
 

 18-25 år 
 26-35 år 
 36-45 år 
 46-55 år 
 56-65 år 
 66-75 år 
 76 år och äldre 

 
 
3 a. Vilket postnummer har Du? 
 
Nr…………………. 
 
 
3 b. Bor Du …  
 

 i en stad? 
 på en mindre ort? 
 på landsbygden? 

 
 
4. 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. 
 
 
5. Var är Du född? 
 

 I den kommun Du är bosatt i. 
 

 Övriga Värmland 
 

 Övriga Sverige 
 

 Annat europeiskt land, vilket……………… 
 
……………………………………………………... 
 

 Utomeuropeiskt land, vilket…………………. 
 
……………………………………………………... 
 

Frågor om Ditt hem och hushåll 
 
6 a. Bor Du i… 
 

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

 
 
6 b. Hyr eller äger Du Din bostad? 
 

 Jag hyr min bostad 
 Jag äger min bostad 
 Är bosatt hos föräldrar/släkt/vänner 
 Annat 

 
 
7. Hur länge har Du bott på Din nuvarande 
ort? 
 
Jag har bott här i………………….år 
 
 
8. Har Du tillgång till bil? 
 

 Ja   Nej 
 
 
9 a. Har Du möjlighet till bredband i Ditt 
hem? 
 

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

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

 Anställd 
 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. Uppväxtmiljön för barn är bra i det 
område Du bor. 
 

 Stämmer mycket väl 
 Stämmer ganska väl 
 Stämmer inte särskilt väl 
 Stämmer inte alls 
 Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Den sociala kontakten med de närmaste 
grannarna är bra. 
 

 Stämmer mycket väl 
 Stämmer ganska väl 
 Stämmer inte särskilt väl 
 Stämmer inte alls 
 Vet ej 

 
 
15. Människorna i det område där Du bor 
bryr sig om varandra. 
 

 Stämmer mycket väl 
 Stämmer ganska väl 
 Stämmer inte särskilt väl 
 Stämmer inte alls 
 Vet ej 

 
 
16. Du anser att området Du bor i är tryggt 
och säkert. 
 

 Stämmer mycket väl 
 Stämmer ganska väl 
 Stämmer inte särskilt väl 
 Stämmer inte alls 
 Vet ej 

 
 
17. Störs Du av något av följande alternativ 
i det område Du bor i? (Du kan kryssa för 
fler alternativ.) 
 
Vägtrafik  Ja  Nej 
 
Avgaslukt  Ja  Nej 
 
Annan lukt  Ja  Nej 
 
Buller    Ja  Nej 
 
Störande grannar   Ja  Nej 
 
Nedskräpning   Ja  Nej 
 
Klotter/skadegörelse   Ja  Nej 
 
Annan störning, vad ....................................... 
 
....................................................................... 
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Delaktighet och engagemang 
 
18. Är Du aktiv medlem (deltar i aktiviteter 
eller går på möten) i någon grupp, 
organisation, förening eller något 
samfund? (Du kan kryssa för fler 
alternativ.) 
 

 Nej 
 Religiöst samfund eller församling 
 Fackförening 
 Politiskt parti 
 Förvaltningsråd, ex. skolråd, brukarråd 
 Deltar i studiecirklar eller kurser 
 Vägförening 
 Bygdeförening 
 Föräldraförening  
 Idrottsförening 
 Kulturellt sällskap, ex. kör, orkester, teater  
 Jaktsällskap 
 Brukshundklubb 
 Annat…………………………………………. 

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

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåliga 
 Ganska dåliga 
 Mycket dåliga 
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Kultur och fritid  
 
20 a. Om Du utgår ifrån Din bostad, hur upplever Du att tillgängligheten är till följande kultur- 
och fritids- naturområden?   
 
  Mycket           Dålig        Varken bra       Bra            Mycket          Vet ej 
   dålig                  eller dålig               bra 
 
Musikevenemang/ 
konserter;      
    
Biografer/filmvisningar;       
  
Teaterföreställningar;       
 
Bibliotek;       
 
Museer/utställningar;       
  
Restauranger/barer/caféer;       
 
Shopping;       
 
Idrottsevenemang;       
 
Organiserad fritidsverksam-  
het (ex. sim-, ishockey-,  
fotbolls-, ridskola/förening);       
 
Allmän tillgång till fritids- 
verksamhet (ex. elljus- 
spår, isrink, strövområden);       
 
Tillgång till natur/skogs- 
områden för jakt, fiske, 
båtturer, vandring;            
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20 b. Hur viktigt anser Du det är att följande alternativ finns på eller intill Din bostadsort? 
 
  Inte alls        Mindre             Viktigt            Mycket             Vet ej 
                                                viktigt           viktigt                                     viktigt 
 
Musikevenemang/ 
konserter;       
  
Biografer/filmvisningar;      
  
Teaterföreställningar;      
  
Bibliotek;       
 
Museer/utställningar;      
 
Restauranger/barer/caféer;      
 
Shopping;       
 
Idrottsevenemang;      
 
Organiserad fritidsverksam-  
het (ex. sim-, ishockey-,  
fotbolls-, ridskola/förening);      
 
Allmän tillgång till fritids-  
verksamhet (ex. elljus- 
spår, isrink, strövområden);     
  
Tillgång till natur/skogs- 
områden för jakt, fiske, 
båtturer, vandring;       
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Frågor om serviceinrättningar 
 
 
21 a. Om Du utgår ifrån Din bostad, hur upplever Du att  tillgängligheten är till följande 
servicefunktioner?  
 

  Mycket          Dålig         Varken bra        Bra           Mycket          Vet ej    
 dålig                 eller dålig               bra 

 
Barnomsorg (daghem, 
dagmamma, förskola);       
 
Grundskola t.o.m. åk 6;       
 
Grundskola åk 7-9;       
 
Gymnasieskola;       
 
Högskola/universitet;        
 
Apotek (apoteksombud);       
 
Vårdcentral;        
 
Sjukhus (närsjukvård,  
akutsjukvård);       
                      
Ambulans;        
 
Polis;       
 
Brandkår;       
 
Serviceställen för  
postärenden (brev, paket);       
 
Serviceställen för  
bankärenden;       
 
Uttagsautomat för pengar;       
 
Livsmedelsbutik;       
 
Bussförbindelser;       
 
Bensinstation;       
 
Systembolag  
(systembolagsombud);       
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21 b. Hur viktigt anser Du det är att följande alternativ finns på eller i intill Din bostadsort? 
 
  Inte alls        Mindre             Viktigt            Mycket             Vet ej 
                                                viktigt           viktigt                                     viktigt 
   
Barnomsorg (daghem, 
dagmamma, förskola);      
 
Grundskola t.o.m. åk 6;      
   
Grundskola åk 7-9;      
 
Gymnasieskola;       
 
Högskola/universitet;      
  
Apotek (apoteksombud);      
  
Vårdcentral;      
  
Sjukhus (närsjukvård,  
akutsjukvård);       
 
Ambulans;        
 
Polis;       
 
Brandkår;       
 
Serviceställen för  
postärenden (brev, paket);      
 
Serviceställen för  
bankärenden;       
 
Uttagsautomat för pengar;      
 
Livsmedelsbutik;      
 
Bussförbindelser;      
 
Bensinstation;       
 
Systembolag  
(systembolagsombud);     
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Synen på Värmland 
 
22. Hur tror Du att värmlänningen ser på sitt 
län? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

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

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
 
Frågor om framtiden 
 
24. Tror Du att Du kommer att bo kvar på 
Din nuvarande bostadsort om fem år? 
 

 Ja  Nej  Vet ej 
 
 
25. Hur bedömer Du att framtiden för 
Värmland kommer se ut om fem år när det 
gäller; 
 
25 a. Attraktivt boende 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 

 
 
25 b. Utbildningsmöjligheter 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 c. Tillgång till arbete 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 

 
 
25 d. Karriärmöjligheter 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 

 
 
25 e. Föreningsliv  
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 

 
 
25 f. Förutsättningar för näringsliv och 
företagande 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 

 
 
25 g. Möjligheter att starta nya företag 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 

 
 
25 h. Kultur- och fritidsmöjligheter 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 
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25 i. Serviceinrättningar 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dålig 
 Ganska dålig 
 Mycket dålig 

 
 
26. Vad är en god livsmiljö för Dig? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Frågor om enkäten 
 
27. Vad anser Du om frågorna Du svarat på? 
 
27 a. Frågorna var…  
 

 Lätta 
 Ganska lätta 
 Ganska svåra 
 Svåra 

 
 
27 b. Frågorna hade… 
 

 Lätt språk  
 Ganska lätt språk 
 Ganska svårt språk 
 Svårt språk 

 
27 c. Frågorna var… 
 

 Intressanta 
 Ganska intressanta  
 Inte särskilt intressanta 
 Ointressanta 

  
 
 
28. Om Du har några andra synpunkter om enkäten, skriv gärna ner dem; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 

Tack för Din medverkan! 
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7.1 Motiveringar till enkätfrågorna 
 
Vi har inspirerats av, anpassat och delvis kopierat frågor till enkäten från tidigare 
undersökningar såsom Attitydundersökning bland boende i Bengtsfors kommun (2005), Liv 
och Hälsa 2004 och Livsmiljö i Västernorrland (2004) (se bilaga 1). Följande avsnitt redovisar 
exempel på motiveringar till varför de frågor som återfinns i enkäten bör finnas med. 
Siffrorna i parantes är numren på frågorna i enkäten. Se bilaga 2 för att se varifrån frågorna 
kommer ifrån.  
 
Bakgrundsfrågor 
Mest vanligt förekommande i enkäter är frågor som handlar om kön (fråga 1) och ålder (2), 
dessa frågor brukar vara av standardart. Livsmiljö kan upplevas olika beroende på var i livet 
individen befinner sig i. Är respondenten ung kanske han/hon upplever sin livsmiljö 
annorlunda jämfört med en pensionär. Att beakta åldersstrukturerna är med andra ord av stor 
vikt för analysen.  
 
Frågorna gällande postnummer (3 a) och om huruvida individen bor i stad, mindre ort 
respektive landsbygd (3 b) handlar om att jämföra hur livsmiljön upplevs ur ett geografiskt 
perspektiv. Finns skillnader på hur livsmiljön upplevs på landsbygden kontra i staden? 
Uppfattar människor som bor på landsbygden behovet av exempelvis restauranger på samma 
sätt som boende i tätort?  
 
Om en person är gift, sammanboende, ensamstående, har hemmavarande barn eller inte 
(4) torde påverka vad som anses vara viktigt för en god livsmiljö. En barnfamiljs behov är 
ofta annorlunda jämfört med de behov en ensamstående person har. Denna fråga samspelar 
med frågan ovan som handlar om ålder och att synen på en bra livsmiljö handlar om i vilket 
skede av livet en människa befinner sig i.  
 
Upplever individer som bott hela sitt liv i samma kommun (5) sin livsmiljö på samma sätt 
som de som är födda i andra delar av Sverige eller världen och som nu bosatt sig i 
Värmland?  
 
Frågor om Ditt hem och hushåll 
Frågor i enkäten som gäller respondentens boende (6a) är högst centrala då mycket av dennes 
tid spenderas i bostaden. Skillnader angående respondentens upplevelse av sitt 
bostadsområde/sin livsmiljö kan kanske urskiljas beroende på om de äger eller hyr sin 
bostad (6 b)? Genom att veta hur länge personen bott i bostaden (7) kan jämförelser göras 
med hur de anser att tillgången till olika servicefunktioner, fritidsområden är men även hur 
förtroendet för grannar är i området.  
 
Har respondenten tillgång till bil (8) borde tillgången till servicefunktioner vara relativt bra. 
Vid jämförelser kan kanske skillnader mellan könen framkomma och även mellan stad och 
landsbygd. Intressant är också att se vilka servicefunktioner som inte är tillfredställande trots 
att bil finns tillgänglig. Här kan skillnader mellan behoven och anspråken göra sig gällande.  
 
Är tillgången till bredband (9 a) något som bidrar till att förstärka livsmiljön? Det kanske 
kan vara så att människor med en viss typ av arbete och ett långt pendlingsavstånd kan ha 
större möjligheter till att arbeta i hemmet om tillgången till bredband finns. Jämförelser kan 
göras mellan stad och landsbygd för att se vikten av tillgång till bredband (9 b). I och med att 



 

 31

möjligheter till bredband minskar det geografiska rummet kan behovet vara större för de som 
bor på landsbygden och i tätort?  
 
Sysselsättning och kommunikation 
Frågor som gäller utbildning (10) och nuvarande sysselsättning (11) anser vi även vara av 
vikt för att få förståelse för hur individens livsmiljö kan vara.  
 
Frågan om hur individen vanligtvis tar sig till sitt arbete/skola (12 a) är intressant ur ett 
genderperspektiv. Använder kvinnor och män i Värmland bil till arbetet/skolan i samma 
omfattning eller skiljer det sig åt? Tidigare studier gör gällande att så inte är fallet utan män 
använder bilen i större omfattning än kvinnor.46 Även jämförelser med bland annat stad och 
landsbygd kan göras. 
 
Avståndet tillsammans med hur en person tar sig till arbetet (12 b) kan säga något om 
den tid som finns över till annat som exempelvis fritid. Dessutom bör här gender- och 
generationsperspektivet beaktas.  
 
Frågor om området Du bor 
Hur barnfamiljer upplever att uppväxtmiljön (13) är i det område de bor i, är  
betydelsefullt eftersom barnfamiljer representerar vår framtid. Är det någon skillnad i ett 
trygghetsperspektiv att bo i lägenhet/hus, på landsbygden, på en mindre ort eller i staden? 
Även de som inte har barn kan svara och ha kännedom om att uppväxtmiljön för barn är bra 
eller dålig.  
 
Frågor som gäller respondenternas sociala kontakter (14) till sina närmaste grannar anser vi 
vara centrala. Tidigare studier visar också att den sociala tilliten och förtroendet för sina 
grannar är av stor betydelse för att skapa trygghet i området.47 Skillnader kan kanske också 
visas beroende på typ av boende samt om boendet är lokaliserat i staden eller på landsbygden. 
Kanske kan skillnader också påvisas beroende på familjesituation, exempelvis kan en 
barnfamilj naturligt närma sig andra barnfamiljer i området tack vare sina barn.    
 
Om människor i det området respondenten bor i bryr (15) sig om varandra ökar 
tryggheten och således kvaliteten på livsmiljön. Det kan gälla att människor ser efter 
varandras barn som är ute och leker, att det finns en bra kontakt mellan tonårsföräldrar, att de 
gamla kan känna sig tryggare för att människor runt omkring bryr sig om dem, att det finns 
människor som reagerar om någon inte synts till på ett tag och så vidare. Denna fråga, men 
även de tidigare om boendemiljön, kan matchas med var och hur personen i fråga bor.  
 
Människor kan känna sig otrygga trots god social kontakt mellan varandra på grund av att 
området drabbas av inbrott, förstörelse, mycket trafik med mera. Frågan om de anser området 
de bor i är tryggt (16) visar i så fall detta. 
 
Tidigare studier visar att personer som bor i hyresområden störs mer av bland annat buller och 
avgaslukt än personer som äger sin bostad vilket även gör frågan om störningar runt 
bostaden (17) intressant.48  
 
 
                                                           
46 Trivector Traffic (2005) sid. 54  
47 Jansson, S m.fl. (2002) sid. 88  
48 Ibid. sid. 86-89 
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Delaktighet och engagemang 
Tidigare studier visar att ett aktivt deltagande i olika aktiviteter och/eller organisationer 
(18) kan ha en positiv påverkan på ett samhälles/områdes utveckling. Det så kallade sociala 
kapitalet bygger på att en ömsesidig tillit finns mellan individer och institutioner/myndigheter 
och anses ha en avgörande betydelse för hur näringsliv, politik och offentlig förvaltning 
fungerar. Socialt kapital återfinns till stor del i olika föreningar/organisationer vilket gör att 
frågan är central då den kan ha betydelse för ett områdes positiva utveckling. Nu är det inte 
enbart det sociala kapitalet som är av intresse utan också den så kallade sociala ekonomin som 
även kallas den tredje sektorn efter den privata och den offentliga sektorn. Den omfattar idag, 
enligt Näringsdepartementet, över 200 000 människor och omsätter årligen mer än 120 
miljarder kronor.49 Det gör att frågan blir än mer intressant eftersom den sociala ekonomin 
exempelvis kan påverka hur servicen i ett område ser ut och fungerar.  
 
Kan det vara så att de respondenter som i större omfattning är aktiva medlemmar i olika 
organisationer eller föreningar och samtidigt deltar i någon form av ideellt arbete även anser 
sig ha bättre möjligheter till att kunna påverka samhället (19)?  
 
Nästa delfrågor behandlar hur individen uppfattar tillgängligheten till (20 a) och relevansen 
av (20 b) ett antal olika kultur - och fritidsområden. Här görs även skillnaden mellan 
behoven och anspråk en individ har. Med anspråk menas att de servicefunktioner som finns 
tillgängliga inte är nödvändiga men kan däremot höja livskvaliteten för människor som anser 
dessa funktioner som viktiga. Jämförelser kan göras mellan exempelvis stad och landsbygd, 
män och kvinnor, ålderstrukturer och hushållstyper.  
 
Frågor om serviceinrättningar 
Delfrågorna angående kultur- och fritidsområden gäller anspråket på servicenivån. Nästa 
delfrågor berör tillgängligheten till (21 a) och relevansen av (21 b) ett antal 
servicefunktioner. Om det förra var anspråk på vissa funktioner så är dessa snarare ett behov. 
Med behov menas de grundläggande behov en människa behöver för att leva. Dessa behov är 
olika stora beroende på vem som tillfrågas och har även en kulturell betydelse. Här kan 
jämförelser göras mellan exempelvis stad och landsbygd för att se om behoven är de samma. 
Har kvinnor och män, ung eller gammal liknande behov eller skiljer de sig åt?  
 
Utifrån sina egna kriterier får respondenten möjlighet att själv bedöma framtiden för 
Värmland (22). Påverkande faktorer som bland annat inverkar på svaren kan vara ålder, 
ekonomisk situation, hushållstyp och arbetssituation. Frågan hur andra människor i Sverige 
ser på Värmland (23) kan vara en indikator på om värmlänningen tror på Värmland som en 
tillväxtregion.  
 
Frågor om framtiden 
Beroende på var i livet en person befinner sig är frågan om de kommer att bo kvar i sin 
nuvarande bostadsort (24) om fem år intressant. Här kommer troligen skillnader att 
återfinnas beroende på ålder och familjesituation.  
 
Nästa delfrågor är något mer detaljerade och frågar hur respondenten bedömer att framtiden 
för Värmland kommer se ut inom några specifika områden som exempelvis attraktivt 
boende, utbildning, arbete och karriärmöjligheter (25 a-h). Kanske ser yngre personer 
framtiden som mindre ljus rörande arbete medan de äldre är mindre bekymrade? Skillnader 

                                                           
49 Näringsdepartementet (2001) sid. 10 
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kan troligen även påvisas när jämförelser görs mellan tätort och landsbygd. Fler ser kanske 
större möjligheter till karriär i en tätort än i en mindre ort? 
 
Frågan angående vad en god livsmiljö är för respondenten (26) är öppen. Här ges 
respondenten möjlighet att själv fylla i sitt svar och genom att analysera svaren kan 
återkommande teman som kanske inte funnits med i enkäten hittas. 
 
Frågor om enkäten 
Avslutningsvis har vi tre frågor som handlar om enkätens formalia och utformning (27 a-c). 
Respondenten ges möjlighet att besvara om enkäten var lättförståelig och om frågorna var 
intressanta. Om återkommande svar visar på att frågorna var svåra att förstå kan ändringar 
göras för en eventuell uppföljning.       
 
7.2 Lämpligt urval 
 
När det gäller obundet slumpmässigt urval (OSU) vilket vi rekommenderar till kommande 
undersökning finns flera alternativ. Med OSU menas att alla analysenheter i en population 
läggs i en ”pott” och därefter tas det antal enheter som behövs till studien.50  
 
I ett systematiskt urval styrs urvalet något då det kan bestämmas att exempelvis den 4:e eller 
den 57:e enheten skall ingå i urvalet, beroende på populationens och urvalets avsedda 
omfattning. Någon periodicitet får inte finnas vid systematiska urval, det betyder att det inte 
skall förekomma någon återkommande egenskap bland de utvalda analysenheterna.51  
 
Urvalen kan stratifieras så att representativiteten säkras när det gäller speciellt valda 
nyckelvariabler. Analysenheterna dras då från två (eller fler) ”pottar”. Förslagsvis finns en 
pott med kvinnor och en med män och då har man möjlighet att välja antal kvinnor/män i 
förhållande till hur många kvinnor respektive män som förekommer i populationen. Ovan 
nämnda stratifiering är proportionell vilket bidrar till mer säkra analyser av enheter som 
annars skulle bli för små i ett vanligt obundet slumpmässigt urval. Stratifieringen går att 
utveckla ytterligare genom fler stratifieringsvariabler. Med denna metod blir 
representativiteten fullkomlig beträffande stratifieringsvariablerna. Det negativa kan vara att 
det vanligen finns för få variabler att stratifiera.52 
 
Genom att ta kommande studie angående ”värmlänningars syn på sin livsmiljö” som exempel 
skulle vi genom klusterurval först slumpmässigt välja ut ett antal kommuner eller 
postnummerområden (kluster). Vidare skulle ett slumpmässigt urval göras bland 
kommuninvånarna i de redan framtagna kommunerna. På så sätt bildas en geografisk 
koncentration. Den statistiska osäkerheten ökar dock med denna metod då exempelvis fem 
värmländska kommuner med dess utvalda invånare representerar alla sexton kommuner som 
finns i Värmland.53  
 
Samtliga slumpmässiga urval kan kombineras med varandra i samma undersökning.54  
 
 
 
                                                           
50 Esaiasson, P m.fl. (2003) sid. 197 
51 Ibid. 
52 Ibid. sid. 198-199 
53 Ibid. sid. 199 
54 Ibid. sid. 200 
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7.3 Kostnadsförslag 
 
Följande avsnitt redovisar en grov uppskattning av kostnaderna för att genomföra en 
undersökning i Värmland med hjälp av enkäten i föreliggande rapport. Underlaget för 
uppskattningarna består dels av egna erfarenheter inom Cerut och dels av ett underlag från ett 
professionellt undersökningsföretag. Kostnaderna och tidsplanen är kopplade till 
omfattningen av analysen av enkätmaterialet. 
 
Kostnadsuppskattningen delas här upp i två faser. Fas 1 avser i princip enkätutskick och 
inmatning av svar i datorprogram. Fas 2 avser bearbetning av enkätsvaren till tryckt rapport. 
Kostnadsförslaget som här ges utgår ifrån en enkät med cirka 40 frågor. 
 
Ett genomförande av fas 1 innefattar momenten urval (OSU) av cirka 1000 respondenter, 
utskick av enkäten, utskick av påminnelser, inläggning av data och eventuellt en mindre 
statistisk bearbetning. I denna variant överlämnas därpå resultatet som en SPSS-fil till 
beställaren. Priset för detta arbete bör sannolikt inte hamna över 70 000 SEK (exklusive 
moms). Dessutom tillkommer portokostnader som kan uppskattas till 40 000 SEK. (Kostnader 
för eventuella register över respondenter55 och eventuella gåvor till respondenterna kan 
tillkomma.) 
 
Ett genomförande av fas 2 innefattar analys, skriftlig rapport och presentation. Kostnaden 
torde inte behöva överstiga 110 000 SEK (exklusive moms). Här är ambitionsnivån förstås 
mycket avgörande.  
 
Kostnaderna för den totala undersökningen borde därmed uppgå till en summa som inte 
överstiger 250 000 SEK (exklusive moms). Tidsåtgången för fas 1 kan, med väntetider för 
enkätsvaren, uppskattas till omkring 8 veckor, för fas 2 kan tiden uppskattas till cirka 6 
veckor. Sammanlagd tidsåtgång torde därmed stanna på cirka 3 månader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Exempel på möjliga register finns att tillgå genom SPAR (Statliga Personregistret), Skatteverket 
(folkbokföringen) och Landstinget (befolkningregister för egna länet).  
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Bilaga 1. Tidigare studier 
 
Livsmiljö i Västernorrland – Bokslut för 2004 
 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län genomför återkommande studier gällande livsmiljön i 
länet, så kallade bokslut. Bokslutet för 2004 tog upp en studie angående barnfamiljers syn på 
sin livsmiljö. Anledningarna till urvalet är att barnen i familjerna representerar framtiden för 
länet samt att flertalet barnfamiljer är återflyttare. 1500 brevenkäter skickades ut till 
barnfamiljer i området varav 1007 besvarades.56  
 
Studien är uppdelad efter sex olika miljöer och utgår från ett individperspektiv. De sex 
delmiljöerna följer nedan och sammanfattas kort:57  
 
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 samt 
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.  
 
 
Liv och hälsa 2004 – en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i Värmland 
 
Liv och hälsa- undersökningen har genomförts två gånger58 och är ett samarbete mellan 
landstingen i Sörmland, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Undersökningen 
handlar om människors hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och kontakter med vården. Totalt har 
en enkät skickats ut till omkring 43 600 personer och i Värmland fick 12 000 slumpmässigt 
utvalda personer ta del av den. Mer än 7 600 värmlänningar svarade och vilket är en 
svarsfrekvens på 65 procent. Undersökningen skall ligga till grund för planeringen av den 
framtida hälso- och sjukvården.59  
 
 
 
 
 
                                                           
56 Länsstyrelsen  Västernorrland (2004) sid. 9 
57 Ibid. sid.8 
58 Första undersökningen hette Folkhälsan i Värmland 2000 Del 2 
59 Landstingen i Sörmland, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län (2004) 



 

 

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 och delaktighet samt framtidssyn. 1000 enkäter skickades ut till 
kommuninvånare över 18 år och 673 respondenter valde att delta i undersökningen vilket ger 
en svarsfrekvens på drygt 67 procent.60  
 
 
En god servicenivå i alla delar av landet – Hur bör målet följas upp och 
effektutvärderas?  
 
Glesbygdsverket har i uppdrag av regeringen att ge förslag på hur den regionala 
utvecklingspolitikens målsättning om en god servicenivå i alla delar av landet ska 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.61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
60 Hofer, A & Andersson, K (2005) sid. 2  
61 Glesbygdsverket (2004) 



 

 

Bilaga 2. Enkätfrågornas ursprung 
 
När vi arbetat fram vårt frågebatteri som skall användas i kommande enkätundersökning har 
vi bland annat tagit del av andra studier. Nedan följer en redovisning över de frågor som vi 
har kopierat eller inspirerats av:  
 
 
Fråga  Kopierad/inspirerad av: 
15  Liv och hälsa 2004 
16  Liv och hälsa 2004 
17  Liv och hälsa 2004 
18  Liv och hälsa 2004 
20  Attitydundersökning bland boende i Bengtsfors kommun 
21  Livsmiljö i Västernorrland – Bokslut för 2004 
23  Attitydundersökning bland boende i Bengtsfors kommun 
25  Attitydundersökning bland boende i Bengtsfors kommun 
27  Liv och hälsa 2004  
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