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Bakgrund 

Hur har människor det i Dalarna? Vad tycker de om boende, miljö, offentlig service, kol-
lektivtrafik etc? Vilka frågor vill de att politiken ska syssla med? Vad tror de om Dalarnas 
och sin egen framtid? Under 2000-talet har tre stora regionala undersökningar gjorts som 
handlat om människors livssituation. Länsstyrelsen gjorde år 2000 en studie av flyttningar 
och flyttare och år 2002 en boendeundersökning. År 2005 gjorde Region Dalarna till-
sammans med Temo en Pejling med fokus på hur människor i Dalarna såg på sin livssitua-
tion.  

Som en fortsättning på det arbetet skickade Region Dalarna i slutet av 2008 ut en en-
kät till ett urval av Dalarnas befolkning med frågor kring hur man upplevde sin livsmiljö. 
Målet med enkätundersökningen var att studera och lyfta fram befolkningens syn på vik-
tiga faktorer i det kommunala och regionala utvecklingsarbetet. Resultatet kan i viss mån 
spegla förändringar sedan tidigare undersökningar i Dalarna och kan också till en del jäm-
föras med liknande undersökningar i andra delar av landet. 

Kollektivtrafik, serviceutbud, arbetspendling, hälsoläge osv. finns det naturligtvis re-
dan en hel del kunskap om. Men hur ser människors behov, önskemål och attityder ut i 
förhållande till det man upplever sig ha tillgång till? Hur varierar detta med t.ex. ålder, 
kön, ekonomiska resurser och typ av bostadsort? Hur ser det ut just i Dalarna, och i Da-
larnas kommuner? Svaren på sådana frågor kan vara en viktig del av underlaget för fort-
satt regionalt och kommunalt utvecklingsarbete.  

Analysuppdraget 
Dalarnas forskningsråd fick uppdraget att bistå Region Dalarna med statistisk bearbetning 
och analys av materialet. Analysen skulle göras främst på regional och kommunal nivå. 
Resultat från analysen har redovisats vid ett antal seminarier och sammankomster, bland 
annat för Region Dalarnas direktion. Den här rapporten är vår huvudsakliga skriftliga av-
rapportering. Johan Kostela har gjort det mesta av den statistiska bearbetningen, medan 
Sven Lagerström har skrivit huvuddelen av texten. 

Metod 
Enkäten skickades ut till 5 656 människor i Dalarna i åldern 18–80 år. För att få så många 
svar även från mindre kommuner att det kunde möjliggöra generella slutsatser, gjordes en 
stratifiering så att var och en av de åtta befolkningsmässigt minsta kommunerna1 fick 300 
enkäter, de fem mellanstora kommunerna2 400 enkäter vardera samt Falun och Borlänge 

                                              
1  Gagnef, Malung-Sälen, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen. 
2  Avesta, Hedemora, Leksand, Ludvika och Mora. 
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600 vardera. Urvalet gjordes i jämna intervall för att säkerställa att olika åldersgrupper blev 
rätt representerade. I övrigt var urvalet slumpmässigt. 

Svaren registrerades av Region Dalarna och levererades till Dalarnas forskningsråd 
som en datafil. Bearbetningen har sedan gjorts främst i SPSS. 

Svar och bortfall 

Vilka är det som har svarat – och inte? 
Av de utskickade enkäterna kom 2 983 tillbaka besvarade. Svarsfrekvensen (efter en på-
minnelse) blev således 53 %. Som i många liknande undersökningar har kvinnor svarat i 
större utsträckning än män, och äldre i större utsträckning än yngre – särskilt tydligt bland 
männen.  

 
Svarsfrekvens    
 Procent Kommun Procent 
Kvinnor  Avesta 46 
18-24 år 42 Borlänge 50 
25-34 år 42 Falun 55 
35-54 år 54 Gagnef 51 
55-64 år 65 Hedemora 53 
65-80 år 64 Leksand 52 
Kvinnor totalt 56 Ludvika 52 
Män  Malung 52 
18-24 år 22 Mora 57 
25-34 år 35 Orsa 51 
35-54 år 43 Rättvik 61 
55-64 år 62 Smedjebacken 53 
65-80 år 70 Säter 54 
Män totalt 49 Vansbro 50 
Alla totalt 53 Älvdalen 55 

Tabell 1 Svarsfrekvensen per åldersgrupp och kön resp. per kommun 

För gruppen män i åldern 18–24 är svarsfrekvensen inte högre än 22 %, medan män över 
65 år har svarsfrekvensen 70 %. Svarsfrekvensen är relativt jämn mellan olika kommuner 
och ortstyper.  

När inte alla personer svarat på en enkät finns det alltid en risk att de som svarat inte 
representerar hela befolkningen på ett tillfredställande sätt. En bortfallsanalys kan till viss 
del minska problemet, men det blir ändå svårt att säga ”så här tycker medelmasen eller 
medelkullan”. Vi kommer i den här rapporten att fokusera mer på hur olika grupper be-
svarar vissa frågor. Osäkerheten om svaren är helt representativa för gruppen är den-
samma – vi kan inte säga säkert vad t.ex. unga män i Vansbro tycker – men vi kan ändå se 
viktiga skillnader mellan olika grupper. 
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Vi har inte gjort någon bortfallsundersökning, dvs. sökt upp personer som inte svarat 
för att ta reda på om de i viktiga avseenden skiljer sig från dem som svarat. Däremot kan 
vi utifrån jämförelser med annan statistik se om vissa grupper är underrepresenterade i 
svaren. I någon mån gäller det t.ex. utrikes födda personer, som utgör ca 8 % av Dalarnas 
befolkning men som står för 6 % av svaren på enkäten. Jämförelser med arbetsmarknads-
statistik antyder en motsvarande underrepresentation av arbetslösa. 

Frågeställningar 
Vi ser frågorna om livsmiljön och livskvaliteten som de centrala i enkäten, men det finns 
även frågor som pejlar attityder och förväntningar inom andra områden. Enkäten för-
söker på olika sätt ringa in dels vad människor önskar och vad de tror om framtiden, dels 
hur de ser på en rad faktorer i den egna livsmiljön som både kan utgöra begränsningar 
och vara medel att bryta eller hantera begränsningar.  

Skälen att intressera sig för detta är av åtminstone två slag. Det ena är planeringsmäs-
sigt: vad vill medborgarna ha och vad tycker de om det som de har tillgång till idag? Om 
man med planering och samhälleliga åtgärder bättre kan tillgodose medborgarnas önske-
mål borde det kunna leda till minskad utflyttning och kanske ökad inflyttning, vilket skulle 
kunna vara bra både för näringslivet och för de kommunala finanserna. 

Det andra perspektivet utgår mer från individerna, eller om man så vill det kommu-
nala medborgaransvaret. Finns det människor som lever under oacceptabla eller åtminsto-
ne besvärliga förhållanden, människor/grupper som skulle behöva någon typ av samhäl-
lelig hjälp? Enkäten är ju avindividualiserad och anonym, men om den visar på att en viss 
grupp ser ut att ha hamnat i svårigheter som är svåra för individerna att lösa själva så 
skulle det kunna läggas till grund för en uppsökande verksamhet. 

En tredje typ av frågor i enkäten handlar om de svarandes engagemang och åsikter i 
samhällsfrågor. Vilka politikområden vill man prioritera? Känner man möjlighet att på-
verka? Kan man tänka sig att själv arbeta som politiker? 

Några av frågorna vill närmare undersöka vissa mer allmänna värderingar och attity-
der, t.ex. till jämställdhet, miljömässig hållbarhet, inflyttning och företagande.  

Bakgrundsdata ur enkätsvaren 
I enkäten finns en hel del frågor som syftar till att ge en bild av de svarande personerna 
och deras situation, som bakgrund till deras svar på enkätens huvudfrågor. Med en svars-
frekvens på 53 % kan vi inte säga att enkätsvaren ger en riktig bild av hela befolkningen. 
Tvärtom kan vi, utifrån den skiftande svarsfrekvensen mellan olika kön och åldersgrup-
per, säga att vi får en överrepresentation av äldre i förhållande till yngre och av kvinnor i 
förhållande till män. Det kan finnas andra ojämnheter i svarsfrekvensen som vi inte kun-
nat urskilja.  

Men vi kan redogöra för hur de personer som svarat ser ut i fråga om utbildning, in-
komst, boende, ställning på arbetsmarknaden, biltillgång etc, faktorer som vi sedan åter-
kommer till i tolkningen av de olika svaren. Vi kan således konstatera att av de svarande 
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bor ca 40 % i den kommun där de är födda, 26 % är födda i en annan del av Dalarna och 
29 % i en annan del av Sverige. 3 % är födda i övriga Norden, och av resterande 3 % är 
hälften födda i resten av Europa, hälften utanför Europa. 

40%
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3%
1% 1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

I den kommun 
jag är bosatt

Övriga Dalarna Övriga Sverige Norden Annat Europeisk 
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Utomeuropeisk 
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Figur 1 Det geografiska läget för de svarandes födelseort. Den horisontella linjen anger procenten för alla sva-
rande och den vertikala linjen anger spridningen mellan olika kommuner i Dalarna. 

Drygt hälften av de svarande har bott i Dalarna hela sitt liv, nästan var femte har återvänt 
till Dalarna efter en period någon annanstans. Av dem har mer än hälften flyttat tillbaka 
till sin födelsekommun – eller med andra ord har nästan hälften av ”återvändarna” bosatt 
sig i en annan kommun än den de föddes i. Vanligast är att återvändarna bosätter sig i 
Falu kommun, följt av Borlänge och Mora. Hedemora är den kommun som har lägst an-
del återvändare, och nästan bara sådana som är födda där. 

Av de återstående 30 % som flyttat in har de allra flesta bott i Dalarna minst 5 år; bara 
knappt 4 % har bott här kortare tid än 3 år. 

Det finns stora skillnader mellan olika kommuner när det gäller befolkningens rörlig-
het. I Avesta och Malung/Sälen är över hälften av svararna födda i kommunen, i Smedje-
backen bara var fjärde. 

Den dominerande hushållstypen bland de svarande är gifta/sammanboende utan 
hemmavarande barn; de utgör 45 % av alla (vilket delvis sammanhänger med att äldre är 
överrepresenterade). 25 % av de svarande är gifta/sammanboende och har hemmava-
rande barn, 4 % är ensamstående med barn och 19 % är enpersonshushåll. 4 % tillhör nå-
gon annan typ av hushåll, t.ex. flergenerationsboende, och några har inte besvarat frågan. 
Värmlandsundersökningen (se s. 9) hade en nästan identisk hushållsfördelning, men uti-
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från annan statistik över hushållsstorlekar och utifrån att de yngre haft lägre svarsfrekvens 
kan vi säga att enpersonshushållen är underrepresenterade i svaren.  

Hushållens årsinkomst framgår av diagrammet nedan; värt att observera är att klas-
serna inte är lika breda. Om man skulle dela upp i klasser med bredden 100 000 kr skulle 
klassen 200 000–300 000 kr antagligen vara den största, men det kan vi inte säga säkert 
eftersom frågan inte var ställd så att materialet medger en sådan uppdelning. Däremot kan 
vi konstatera att kvinnorna är överrepresenterade i den lägsta inkomstklassen och männen 
i de högre. 
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Mindre än 200 000 kr 200 000 - 300 000 kr 300 000 - 500 000 kr 500 000 - 750 000 kr Mer än 750 000 kr

Man

Kvinna

 

Figur 2 De svarandes hushållsinkomst per år. 

Ca 60 % av de svarande är förvärvsarbetande, ytterligare ca 6 % är arbetssökande/syssel-
satta i arbetsmarknadsåtgärd. De som har en anställning är nästan helt jämnt fördelade 
mellan privata och offentliga arbetsgivare; ungefär var tionde är visstidsanställd, övriga 
tillsvidareanställda. Ca 35 % är pensionärer (varav förtids- och sjukpensionärer 8 procent-
enheter). Eftersom man kan vara både t.ex. tillsvidareanställd och föräldraledig eller 
ålderspensionär och egen företagare finns vissa överlappningar mellan kategorierna, och 
summan blir därför inte 100 utan 111 %. 
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Figur 3 De svarandes situation på arbetsmarknaden. 

 
På frågan om bostadens belägenhet fanns svarsalternativen I stads-/centrummiljö, I villa-
område, Stadsnära, På mindre ort, På landsbygden/I by på landet samt I enskilt läge. 
Kategorierna är ju delvis överlappande, och de svarande fick själva göra tolkningen/ 
gränsdragningen. Några har också markerat mer än ett alternativ, varför summan blir mer 
än 100 %. Den största gruppen, 38 %, har angett att de bor på landsbygden/i by på lan-
det. Därnäst är det vanligast att bo i villaområde (32 %). På en mindre ort bor 21 %, i 
stads-/centrummiljö 13 % och stadsnära 12 %. I enskilt läge bor 3 % av de svarande. 

Över hälften av de svarande, 58 %, bor i småhus (villa, radhus, kedjehus). Därutöver 
anger 17 % att de bor på en gård. Av dem har många också uppgett att de bor i en större 
eller mindre tätort och/eller i villaområde; deras boende kan därmed sannolikt snarare 
jämställas med villaboende än med jordbruksfastighet. 22 % bor i lägenhet/flerfamiljshus 
och några enstaka personer i serviceboende eller någon annan boendeform. Nästan tre av 
fyra äger själv sin bostad (74 %), 20 % hyr sin bostad och 4 % bor som inneboende i för-
äldrahushållet. Några bor i andra hand eller t.ex. i studentbostad.. 

64 % av de svarande har en bostad på 4 rum och kök eller större, 32 % har 2–3 rum 
och kök och 3 % bor i enrummare; av de senare är de allra flesta ensamstående och de 
yngre (under 35) starkt överrepresenterade. 

Över 90 % har tillgång till bil; av dem som inte har det bor flertalet i stads/centrum-
miljö eller stadsnära. Yngre, pensionärer och utlandsfödda är överrepresenterade bland 
dem som inte har tillgång till bil. 

 

 9



   

De svarandes utbildning presenteras i nedanstående diagram och tabell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procent
0 10 20 30

Ej fullföljd grundskola

Grundskola, realskola, folkskola, f lickskola

Gymnasial utbildning, högst 2 år

Gymnasial utbildning, 3 år eller mer

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

40

Figur 4 De svarandes utbildningsnivå. 

 
 Praktisk 

yrkesverk-
samhet 

Pedagogisk 
Hälso- och 
sjukvård, 
omsorg 

Ekonomisk Samhälls-
vetenskaplig 

Teknisk-natur-
vetenskaplig Annan 

Avesta 32 12 18 6 11 19 2 
Borlänge 33 12 20 11 6 15 2 
Falun 21 13 23 10 11 20 4 
Gagnef 30 20 16 8 6 15 6 
Hedemora 31 18 22 9 4 12 5 
Leksand 26 16 23 12 6 12 5 
Ludvika 29 11 20 10 8 22 2 
Malung-Sälen 34 14 11 14 6 17 5 
Mora 28 17 25 12 3 13 2 
Orsa 27 16 19 10 7 18 4 
Rättvik 37 17 18 8 4 14 3 
Smedjebacken 31 16 15 11 4 21 3 
Säter 26 10 26 16 3 16 3 
Vansbro 35 15 25 5 3 15 2 
Älvdalen 35 18 19 10 10 7 2 
Totalt 30 15 20 10 6 16 3 

Tabell 2 De svarandes utbildningsinriktning (personer med minst gymnasial utbildning). Svar i procent. 

Visstidsanställda, arbetssökande/i åtgärd och förtids/sjukpensionärer kan ses som en 
grupp med osäker ställning på arbetsmarknaden; där hittar vi 500 personer. I den gruppen 
är personer med treårig gymnasieutbildning klart överrepresenterade, medan högskole-
utbildade, framför allt de med minst tre års eftergymnasial utbildning, är underrepresen-
terade. 
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Bland egenföretagarna är en medellång utbildning det typiska – var fjärde företagare 
har tvåårigt gymnasium. 

Låg hushållsinkomst har ett tydligt samband med låg utbildning, och motsatsen är 
ännu tydligare – i gruppen med hushållsinkomst över 750 000 kr har över hälften en 
minst treårig eftergymnasial utbildning, att jämföra med 16 % i hela materialet. 

Värmlandsundersökningen 
Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet gjorde år 2006 en 
enkätundersökning av värmlänningars syn på sin livsmiljö.3 Den undersökningen har till 
viss del använts som förlaga vid utformningen av frågorna i Region Dalarnas enkät. Bara 
undantagsvis har vi gjort direkta jämförelser mellan enkäternas utfall. 

  

                                              
3  Leena Hagsmo, Andreas Hofer & Sara Westlind: Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö. Arbets-

rapport 2006:5. CERUT, Karlstads universitet 
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Några teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt diskuterar vi några tankemässiga utgångspunkter att ha med sig när man 
tolkar och drar slutsatser av materialet. Det handlar om vad det innebär att försöka mäta 
något så svårfångat som livskvalitet och hur det kan kopplas till en viss geografisk plats. 
Eftersom mycket av diskussionerna kring Dalarnas befolkning handlar om in- och utflytt-
ning ser vi också närmare på vad det kan innebära att flytta eller att stanna.  

Att mäta livskvalitet 
Allmänt sett, hur skulle du beskriva din livskvalitet? Mycket bra, Ganska bra, Varken bra eller 
dåligt, Ganska dåligt, Mycket dåligt. 

Fråga 30 i enkäten kan tjäna som en sorts centralpunkt för enkätens alla övriga frågor. 
Men vad är det som utgör livskvalitet? Vad är det som höjer eller sänker den? Livskvalitet 
är något mycket komplext, sammansatt av en rad olika aspekter, och sammansättningen är 
dessutom olika för varje individ. Vad det innebär kan alltså egentligen bara avgöras för en 
individ i taget – det som är livskvalitet för dig behöver inte vara det för mig. Fråga 30 
skulle kunna lyda Hur pass väl kan du (här och nu) leva det liv du skulle vilja leva? 

Livskvaliteten för en individ är förstås beroende av de konkreta möjligheterna i den 
omgivande miljön, men också av hennes kapacitet att utnyttja dem – ekonomiskt, fysiskt, 
mentalt etc. Hälsan har avgörande betydelse. Dessutom har man tillgång till olika mycket 
av immateriella förutsättningar såsom sociala nätverk, omvärldskunskap, know-how, för-
trogenhet med spelreglerna, språkkunskaper osv. En del av detta är knutet till platsen, 
annat inte.  

En persons förväntningar – på livet, människorna, platserna – påverkar i hög grad hur 
hennes värdeskala ser ut. Somliga är nöjda med litet, andra kräver mer. Det en anger som 
ganska bra tycker en annan är ganska dåligt. De flesta vetenskapliga mätningar av livskva-
litet handlar om att en person bedömer sin livskvalitet före och efter t.ex. en medicinsk 
behandling. Då är det förändringen på den personens skala som är det intressanta, och det 
spelar ingen roll om en annan person skulle ha angett andra värden. Att lägga ihop olika 
personers bedömningar och räkna medelvärden på dem är en betydligt vanskligare proce-
dur; vi kan inte veta om en ”femma” är lika mycket värd som en annan ”femma”. Vi kan 
jämföra tillfredsställelsen hos invånarna t.ex. i två olika bostadsområden, men vi kan inte 
utifrån det måttet säga om det ena området verkligen är bättre än det andra i någon ob-
jektiv mening, eller om skillnaderna ligger hos de svarande. 

Enskilda människor förhåller sig till sin situation på olika sätt; den som trivs vill inte 
flytta, men det omvända gäller också: om man inte ser någon realistisk möjlighet att flytta 
intalar man sig ofta att man trivs. Undersökningar som frågar om hur människor trivs i sin 
nuvarande bostadsmiljö brukar alltid få höga medelvärden på trivseln. Om man å andra 
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sidan står inför ett uppbrott tar man ofta fram nackdelarna i den nuvarande situationen 
för att förstärka sitt eget beslut. 

Personliga förväntningar och förhållningssätt spelar också roll för hur man upplever 
sin livskvalitet. Medicinskt anknutna studier visar att ”KASAM”, känsla av sammanhang, 
ger bättre hälsa och bättre livskvalitet;4 en trygg religiositet kan göra det lättare att fördra 
svåra yttre omständigheter medan ett ångestladdat förhållande till religionen kan fördärva 
de bästa förutsättningar. 

Livskvalitet handlar således om individuella önskningar och preferenser, samtidigt 
som det finns förhållanden som kan utgöra hinder eller begränsningar. De individuella 
önskningarna kan vidare vara mer eller mindre påverkade av vad som ”gäller” i gruppen, 
modet, media etc. När vi frågar om livskvalitet får vi alltså svar som speglar mycket kom-
plexa samband och som måste analyseras med eftertanke. Även när frågorna är mer speci-
fika, t.ex. vad man tycker om den sociala kontakten med grannarna, finns motsvarande 
komplikationer. Det vi får är alltså inte en bild av någon ”objektiv” verklighet utan en bild 
av en mängd individers subjektiva verkligheter – eller av den bild de väljer att ge av dem. 
(Vilket i sin tur kan ses som något som i viss mån faktiskt också styr vad som händer i 
den ”objektiva” verkligheten.) 
 
Ett speciellt kunskapsteoretiskt problem ligger i att man inte säkert kan kalibrera olika in-
dividers värdeskalor. Det verkar på svaren som om kvinnor i lite större utsträckning än 
män väljer de yttersta värdena när de ombeds värdera. Således anger kvinnorna (som 
grupp) att alla former av service och fritidsmöjligheter är något viktigare än männen (som 
grupp) gör, och kvinnor (som grupp) uppger sig ha högre livskvalitet och vara mer nöjda 
med tryggheten i området, barnens uppväxtmiljö mm. Kan vi ur det utläsa att samhället är 
bättre anpassat till kvinnor, eller att kvinnor har lägre förväntningar och därför är lättare 
att tillfredsställa, eller är det en fråga om ”samtalsstil” där kvinnorna har något lättare att 
ta till ”de stora orden”? Förklaringarna utesluter inte varandra, men vi håller den första 
som den minst sannolika. 

En motsvarande skevhet finns när svaren skiktas efter inriktningen på de svarande ut-
bildning. Det visar sig att de som har en pedagogiskt inriktad utbildning är mer nöjda med 
det allra mesta än svarande med annan utbildning. Det är svårt att se att det skulle finnas 
sakliga motiveringar bakom detta. Snarare kanske det avspeglar en sorts professionell en-
tusiasm (inlärd, eller kanske beroende av personlig läggning)? 

                                              
4  Begreppet KASAM, som myntats av professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonowsky (1923-1994), omfattar 

tre delkomponenter: en grundläggande upplevelse av att det som sker i och utanför individen är förklarligt och 
strukturerat (begriplighet), att man har resurser att möta dessa skeenden (hanterbarhet) samt att livet är värt att satsa 
på och möjligt att påverka genom eget engagemang (meningsfullhet). 
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Svarens geografi 

Platsbundna egenskaper 
Rapporten Boendets betydelser och boendes värderingar av Jan-Erik Lind och Sven Bergenstråhle5 
redovisar en undersökning där man tillfrågat invånare i sju svenska kommuner av olika 
storlek hur de ser på sitt boende. Där konstateras bland annat att ”boende” är något som 
utspelar sig inte bara i själva bostaden/hemmet utan också i bostadshuset, bostadsområ-
det och stadsdelen. Detta kan i vårt fall, där frågan gäller ”livsmiljö” snarare än ”boende”, 
vidgas till att omfatta också orten, kommunen, länet, nationen: 

 
 

Riket

Länet

Kommunen 

Orten

Stadsdelen

Grannskapet 

Fastigheten 

Bostaden 

 

 

Figur 5 Livsmiljöns geografiska nivåer. Bearbetning av Lind & Bergenstråhle (2004) s. 28. 

Steget från en nivå till en annan är inte bara fråga om ändrad detaljeringsnivå. Grannskapet 
är mer än bara summan av de ingående fastigheterna, liksom man bara delvis kan säga något 
om t.ex. ortens egenskaper utifrån vad man vet om kommunen. Varje nivå har specifika 
egenskaper och erbjuder både möjligheter och hinder. Varje nivå karaktäriseras också av 
både materiella och immateriella faktorer – fysisk miljö, kommersiellt utbud, avstånd osv 
men också socialt och kulturellt liv, status mm. 

Lind & Bergenstråhle urskiljer fyra olika dimensioner eller grupper av värden: prak-
tiska, sociala, estetiska och symboliska brukarvärden. När vi vidgar det geografiska rum-
met från bostadsområdet till orten, kommunen etc. tillkommer också fler dimensioner, 
såsom ekonomiska och kulturella brukarvärden. I Lind & Bergenstråhles efterföljd kan vi 
beskriva dem både utifrån deras egenskaper och utifrån vad de ger utrymme för: 
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Brukarvärde Egenskaper Möjligheter 

Praktiskt Funktioner, nytta Använda, nyttja 

Socialt Trygghet, gemenskap Samverka, umgås 

Estetiskt Skönhet, attraktivitet Uppleva, försköna 

Symboliskt Mening, betydelse Associera, minnas, uttrycka 

Ekonomiskt Försörjnings- och affärsmöjligheter, prisnivå Tjäna pengar, ha råd 

Kulturellt Fritidsmöjligheter, upplevelser Utöva, ta del av 

Tabell 3 Olika dimensioner av värden i livsmiljön. Bearbetning av Lind & Bergenstråhle (2004) s. 28. 

Flertalet av de frågor som enkäten omfattar har en koppling till platsen där man bor (eller 
i något fall arbetar) och kan betraktas genom detta raster – vilken/vilka nivåer som är 
”platsen” kan dock skifta från en fråga till en annan. Frågorna om samhällsintresse och 
påverkansmöjligheter har en viss men svagare koppling till platsen. Arbetsresande och 
kollektivtrafik är i hög grad kopplade till platsen men har knappast något större egenvärde 
för livskvaliteten; dess betydelse ligger snarare i möjligheterna att kompensera ett bristan-
de utbud i bostadens närområde. 

Livet utspelar sig på alla nivåer; när man svarar på en fråga kring en viss nivå är det 
inte troligt att svaret renodlat handlar om bara den nivån. De svarandes uppfattning om 
t.ex. vägstandarden i Dalarna är färgad av vägstandarden inom den egna kommunen, or-
ten och kanske till och med bostadsområdet. Samma person skulle mycket väl kunna ge 
ett annat svar om den flyttade till en annan plats i Dalarna.  

I enkäten finns dels en fråga om vad man tycker om den egna kommunens kultur- 
och fritidsutbud, dels en fråga om vad man tycker om utbudet i Dalarna. Det visar sig att 
de högsta och lägsta betygen på länets utbud kommer från de kommuner där man ger den 
egna kommunens utbud högsta resp. lägsta betyg. Det avspeglar väl både att man har 
sämre kunskaper om det utbud som inte finns närmast, och att det man har närmast väger 
tungt även när man försöker bedöma länet som helhet. 

Att flytta eller inte flytta 
I enkäten finns ett par frågor som handlar om eventuella flyttplaner. Svaren kan ge finger-
visningar om viktiga faktorer bakom flyttningar både till och från Dalarna. Men om det är 
så att vi vill påverka flyttmönstret måste vi också ta med i beräkningen en rad faktorer 
som inverkar på en individs benägenhet att flytta; det räcker inte att mäta nuvarande 
”livskvalitet”, inte heller att jämföra den med en potentiell livskvalitet efter en flytt.  

Att flytta eller inte är delvis ett klassmässigt mönster – den välutbildade medelklassen 
står för största delen av de längre flyttningarna. Delvis för att det många gånger är nöd-
vändigt att flytta till en annan ort för att få ett arbete som motsvarar utbildningen, men 
också för att det ingår i ett kulturellt mönster – inom medelklassen betraktas det som 
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både naturligt och önskvärt att söka sig bort från födelseorten (i varje fall om den inte är 
en storstad). Det är mycket möjligt att detta kulturella mönster sprider sig även till grup-
per där utbildningsnivån i sig inte behöver motivera en flyttning. 

Man kan rent av spekulera över om rörligheten som norm är en sorts medelklassens 
kulturimperialism – de som vuxit upp med föreställningen att rörlighet är bra för den 
samhälleliga och personliga utvecklingen tenderar att tro dels att det är bra för en själv, 
dels att det är bra för ”alla andra” också. Men denna norm representerar möjligen en otill-
räcklig kunskap om styrkorna med den lokala förankringen – styrkor som i många fall 
kanske inte är åtkomliga för den som lever alltför rörligt och som därför inte blir synliga 
för medelklassen.  

Rörligheten är knuten också till individuella egenskaper. Att flytta kräver ett visst per-
sonligt mod, en beredskap att ta risker – den som helst tar det säkra för det osäkra skjuter 
upp flytten på obestämd framtid eller i varje fall tills den blir ofrånkomlig. 

I ett hushåll som består av mer än en person bestäms förstås flyttbenägenheten också 
genom en sammanvägning – mer eller mindre jämlik – av de olika medlemmarnas önske-
mål. 

Man ska inte heller underskatta ”transaktionskostnaderna” vid en flytt. Att flytta in-
nebär förluster av sociala nätverk och hemkänsla, påverkar möjligheterna att bemästra 
olika problem i vardagen, kräver ekonomiska uppoffringar för själva flytten osv. Även om 
den möjliga livskvaliteten på en ny plats bedöms som större än den nuvarande kanske det 
dröjer många år innan man byggt upp så mycket på den nya platsen att den önskade nivån 
kan uppnås. Därför avstår man, utifrån en rationell analys – lika rationell som t.ex. den 
som kraftbolagen gör när de avstår från att höja verkningsgraden i äldre vattenkraftverk 
(den mängd energi som man inte kommer åt att utvinna under ombyggnadstiden är så stor 
att det kanske tar 30 år att ta ikapp den genom ökningen i verkningsgrad). 

Förankring – lokalt och inte 
Bertil Vilhelmson argumenterar för att rörlighet och platsbundenhet inte är varandra ute-
slutande utan att det finns ett ofta fruktbart samspel mellan dem. ”Förankring utgörs av 
sociala, emotionella och andra bindningar människor har till andra människor, verksam-
heter och platser.” 6 

Förankring upplevs av många som ett viktigt inslag i livskvaliteten, som ett egenvärde. 
Men den kan också betraktas som en ekonomisk resurs. Utan förankring har man dåliga 
förutsättningar för t.ex. en affärsverksamhet. Det måste inte vara en lokal förankring – det 
kan vara en stabil kundkrets, det kan vara kollegor/konkurrenter i branschen. Adeln un-
der 1700-talet ägde visserligen slott och herrgårdar, men deras viktigaste förankring, den 
som framför allt formade deras möjligheter, var snarare tillhörigheten till en internationell 
(europeisk) samhällsklass som gav tillträde till ämbeten, officersposter mm. Med franskan 
som gemensamt språk och klassiska ideal som gemensam värdegrund kunde de (männen) 
nå höga poster i Ryssland, Finland, Tyskland likaväl som i Sverige. Kanske är finansvärl-
den och forskarvärlden motsvarigheter idag. En annan nutida variant är ”den globala fa-
miljen”, där utvandrare från t.ex. Cap Verde finns utspridda i flera världsdelar men håller 
                                              
6  Vilhelmsson, Bertil: Rörlighet och förankring. Geografiska aspekter på människors välfärd.  
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en tät och intim kontakt via mobiltelefonen. De kan flytta mellan London, Köpenhamn, 
Göteborg, Buenos Aires utan att byta nätverk.7 

Kravet är väl att relationerna, som förankringen alltid byggs upp av, är någorlunda 
varaktiga och pålitliga. Det vore intressant att se på den förankring som människor idag 
skaffar sig i olika communities på internet, via spel, virtuella platser, Facebook osv. Vad 
håller den för, med all sin flyktighet? Kan man lita på att ens cyberpartner är vad den ger 
sig ut för? Vågar man göra affärer med den? Kan man lita på att den finns kvar när man 
behöver den, eller har kontot stängts? Räcker det med ett hårddiskhaveri för att förlora 
alla sina sociala investeringar? Vilka nya institutioner behöver skapas för att kompensera 
bristande individuell tillit med en institutionell (vilket naturligtvis inte är något nytt – 
finansinspektionen finns för att vi lärt oss att inte lita på Ebberöds Bank)? 

Att uppmuntras till att flytta, för att rörlighet ses som något bra i sig, kanske inte alls 
leder till ökad livskvalitet för den som har sina nätverk och sin förankring lokalt. Den 
sortens förankring är inte flyttbar, den måste i så fall återskapas. Den lokalt anpassade 
kunskap som gör det möjligt att leva ett hyggligt liv på en viss plats kanske tar minst en 
generation att bygga upp på en annan plats. Att se rörlighet som något bra i sig kan därför 
vara en felsyn – det som är bra är snarare att tillhöra en samhällsklass som vet att ordna 
det för sig, med hjälp av bland annat rörlighet. Men rörlighet utan det övriga kanske bara 
ger förluster. (Under 1960-talets starka omflyttning framförde en provinsialläkare i Väster-
botten att det omdebatterade ”Norrlandsproblemet” var överdrivet – hans patienter 
mådde inte sämre än riksgenomsnittet. Stadsläkaren i Södertälje kommenterade: ”Ska han 
säga – Norrlandsproblemet är ju här, det är ju till mig de kommer och mår dåligt!”)8 

Klass och genus 
Självklart är den upplevda livskvaliteten inte bara en fråga om platsens egenskaper. Vilka 
möjligheter man upplever och har faktisk tillgång till är starkt beroende av personliga för-
hållanden. En del av dessa är i sin tur inte enbart individuella, de kan också vara struktu-
rella, formade utifrån den grupp man råkar tillhöra. Den som fötts ”med silversked i 
mun” har vanligen helt andra förutsättningar att ta sig fram i samhället än den som fötts 
på dess ”skuggsida”. I den här enkäten finns emellertid inte en sådan uppsättning bak-
grundsfrågor att det går att göra en klassanalys. Däremot har vi försökt påpeka när många 
faktorer, t.ex. låg hushållsinkomst, liten hyresbostad, osäker ställning på arbetsmarknaden, 
invandrarbakgrund m.m. sammanfaller till en bild av en kategori. Att utifrån det säga ”Se 
hur underklassen har det!” vore att producera cirkelbevis. Men kanske skulle materialet 
kunna vara en del av underlaget till en studie av hur samtidens klassgränser egentligen ser 
ut. 

Kvinnor och män kan vi däremot skilja åt, och därmed spegla hur livsvillkoren skiljer 
sig och uppfattas beroende på de svarandes kön. Tidsgeografiska studier med genusper-
spektiv (av Tora Friberg, Ann-Cathrine Åquist m.fl.) har visat att möjligheterna att ut-
nyttja olika resurser skiljer sig åt mellan könen. Eftersom kvinnorna fortfarande i större 
                                              
7  Eastmond, Marita & Åkesson, Lisa (red.): Globala familjer. Transnationell migration och släktskap. Gidlunds 2007. 
8  ”Dem hädd bort kräka”, examensarbete i regional planering, KTH ca 1970. 
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utsträckning än männen tar ansvar för barnen och det dagliga hushållsarbetet är de mer 
beroende av geografisk närhet och goda kommunikationer än männen. Det påverkar 
också deras val av yrke och anställning – det måste gå att kombinera med barn och hus-
håll – vilket i sin tur påverkar lön, arbetstider, karriärmöjligheter osv. och därmed hus-
hållets ekonomi, möjligheter på bostadsmarknaden etc. Vidare kan kvinnor i många 
sammanhang ha anledning att känna sig mindre trygga än männen, bara för att de är 
kvinnor.  

I andra sammanhang kan det omvända gälla – det är t.ex. unga män som löper största 
risken att utsättas för våld av någon de inte känner. Att männen i genomsnitt arbets-
pendlar över längre sträckor kan ses som att de har tillgång till en större arbetsmarknad 
och därmed en större frihet, men det kan också beskrivas som att de tvingas till längre 
resor för att kunna fylla den  tilldelade uppgiften som primär familjeförsörjare, och att 
deras ”frihet” därmed inte är frivillig. 

Vi gör i den här rapporten ingen samlad genusanalys. Däremot försöker vi lyfta fram 
frågor där skillnader i svar mellan könen tycks oss peka på att olika förhållanden i om-
världen skapar ojämlika förutsättningar. Vi har också samlat ett antal könsuppdelade svar i 
en särskild bilaga till rapporten. 
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Resultat 

Den praktiska dimensionen 

Service 
Enkätens fråga 25, som handlar om olika offentliga och kommersiella serviceinrättningar, 
är uppbyggd i två delar där den ena frågar om hur viktiga olika funktioner är, den andra 
hur den svarande upplever möjligheterna att nyttja dem. Däremot finns det ingen fråga 
om hur man upplever de olika serviceinrättningarnas kvalitet. Man kan därför misstänka 
att svaren på frågan om möjligheterna att nyttja servicen, där svarsalternativen sträcker sig 
från ”Mycket bra” till ”Mycket dålig”, kommit att färgas även av kvalitetsbedömningar. 
Det behöver inte vara något problem så länge man fokuserar på livskvaliteten, men mate-
rialet bör inte användas som mått på den faktiska tillgängligheten. 

Frågan om vikten löd: Hur viktigt anser Du det är att följande alternativ finns på eller intill din 
bostadsort? Vad som skulle ses som bostadsort fick man själv avgöra, liksom vad som är 
”intill”. 14 olika servicefunktioner skulle bedömas; någon öppen fråga om vad man själv 
eventuellt skulle vilja lägga till som viktigt fanns inte. Sex svarsalternativ fanns: Mycket vik-
tigt, Ganska viktigt, Varken eller, Ganska oviktigt, Mycket oviktigt samt Vet ej. 

Figur 6 visar hur de svarande rangordnat servicefunktionernas vikt. Den mörkare 
delen av stapeln visar andelen som svarat ”Mycket viktigt”, den ljusare dem som svarat 
”Ganska viktigt”. 
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Försäkringskassa
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Figur 6 Rangordning av olika servicefunktioners vikt. Samtliga svarande.  
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Praktiskt taget alla tycker, föga förvånande, att det är mycket eller åtminstone ganska vik-
tigt att det finns en livsmedelsbutik i närheten. Vårdcentralen är nästan lika angelägen (ett 
resultat värt att notera i en region som är ovanligt välförsedd med vårdcentraler, vilket bi-
drar till höga kostnader för sjukvården). Sjukhus kommer också högt på listan, även om 
det är lite färre som tycket att det är mycket viktigt. 

Ett sätt att sammanfatta bilden är att utöver det dagliga brödet är det trygghetsska-
pande inrättningar som rankas högt – vårdcentral, apotek, sjukhus, polis. Nästan lika vik-
tigt är det att ha möjlighet att resa – bensinstation och buss/järnvägsstation. Att ha skolor 
inom räckhåll är viktigt, framför allt för de yngre barnen; här är det stor andel som svarar 
”Mycket viktigt”. Försäkringskassa, arbetsförmedling och kyrka/församlingslokal bildar 
en grupp av mindre viktiga inrättningar; omkring en fjärdedel av de svarande tycker dock 
att de är mycket viktiga. 

Vid en uppdelning efter kön visar det sig att kvinnorna bedömer samtliga funktioner 
som viktigare än vad männen gör. Utöver det som diskuterats ovan om kvinnors och 
mäns skilda förhållningssätt till värdeomdömen kan det möjligen ses som ett uttryck för 
att kvinnor, enligt andra undersökningar, lägger större vikt vid sin boendemiljö än män-
nen, även om den här frågan inte gäller boendemiljö i snäv mening. Skillnaden i den här 
undersökningen är störst när det gäller kyrka, buss/järnvägsstation, arbetsförmedling, po-
lis, försäkringskassa och apotek. Minst skillnad mellan könen är det i bedömningen av 
vikten av bensinstation. 

 
Den andra delen av servicefrågan löd Om Du utgår ifrån Din bostad, hur upplever Du möjlig-
heterna att nyttja/ta del av följande servicefunktioner? Svarsalternativen var Mycket bra, Ganska 
bra, Varken bra eller dålig, Ganska dålig, Mycket dålig samt Vet ej.9 

Här har vi valt att fokusera på dem som tycker att det brister i tillgängligheten. Då 
framstår polisen som det största problemet, där 45 % har svarat ”Mycket dålig” eller 
”Ganska dålig” samtidigt som polisen placerades ganska högt på rankingen efter viktighet 
(se ovan). Försäkringskassan får också dåligt ”betyg” på tillgängligheten (35 %), men FK 
värderades ju betydligt lägre än polisen i viktningen och framstår därmed inte som lika 
problematisk. Sjukhus, arbetsförmedling och buss/järnvägsstation är det också 20 % eller 
fler som anser sig har bristande tillgång till, medan kyrka/församlingslokal, förskola och 
låg- och mellanstadieskola upplevs som problematiska av mindre än 5 %. 

En könsuppdelning här ger iakttagelsen att männen genomgående ger sämre betyg på 
möjligheterna att tillgodogöra sig servicen. Männen framstår alltså som mindre engage-
rade (satte lägre vikt) men mer kritiska när det gäller tillgången till service. 

 
Materialet medger en nedbrytning på kommunal nivå.10 Skillnaderna mellan kommunerna 
är i vissa fall stora, t.ex. när det gäller bedömningen av kommunens verksamhet för barn 

                                              
9  Eftersom frågan är ställd med ”möjligheterna” i plural borde svarsalternativen också varit formulerade i plural, 

dvs ”dåliga” i stället för ”dålig”. Den nuvarande formuleringen torde bidra till att man frestas svara (även) utifrån 
sin kvalitetsbedömning. 

10  Även en nedbrytning på postnummernivå är tekniskt möjlig, men i många postnummerområden är antalet 
svarande så litet att tolkningen blir osäker. Vi har därför med något undantag avstått från slutsatser på den nivån. 
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och ungdom resp. äldreomsorgen. Frågorna om vad man tycker om den egna kommunen 
i några specifika avseenden redovisas i tabellbilagan.  

 
Liknande frågor gällde sjukvården resp. möjligheten till utbildning i Dalarna, alltså på 
länsnivå. Drygt hälften av de svarande håller helt eller delvis med om påståendet ”Sjuk-
vården i Dalarna är bra”, men så många som var femte tycker att påståendet stämmer 
mindre väl eller inte alls. 

Utbildningsmöjligheterna får bättre betyg – dvs. det är nästan exakt lika många som 
instämmer i påståendet ”Möjligheterna till utbildning i Dalarna är bra” som när det gäller 
sjukvården, men det är betydligt färre som är missnöjda. 

 
Kollektivtrafik och vägar 
Huvudfrågeställningarna i avsnittet om pendling och kollektivtrafik var följande: 

Hur långt i tid har människor till sitt arbete eller sina studier? 
Hur många använder kollektivtrafiken? 
Vilka är det? 
Tycker människor i Dalarna att kollektivtrafiken fungerar bra? 
Vilka är fördelarna med kollektivtrafiken? 
Vad kan förbättras? 

De svarande fick ange hur de oftast tog sig till sitt arbete eller studieplats. I tabellen nedan 
redovisas resultaten för åldrarna 18–64 år, alltså de i arbetsför ålder. 
 
Hur tar du dig till ditt arbete/studieplats?11 

 Kvinnor Män 

 
18-24 år 25-34 år 35-54 år 55-64 år 18-24 år 25-34 år 35-54 år 55-64 år 

Går eller cyklar 43 % 34 % 38 % 41 % 31 % 31 % 24 % 26 % 

Åker moped/mc 1 % 1 % 1 % 0 % 4 % 2 % 1 % 1 % 

Åker ensam i bil 34 % 60 % 61 % 65 % 46 % 66 % 70 % 65 % 

Samåker i bil 18 % 13 % 13 % 11 % 22 % 14 % 13 % 13 % 

Åker kollektivt 39 % 15 % 11 % 6 % 22 % 4 % 5 % 7 % 

Annat 1 % 1 % 1 % 3 % 1 % 1 % 2 % 1 % 

Tabell 4 Kommunikationsmedel för att ta sig till arbete eller studier, efter kön och ålder. Andel av dem som 
besvarat frågan. 

Kvinnor använder kollektiva färdmedel mer än män och yngre generellt mer än äldre. För 
de allra yngsta finns troligtvis en koppling till att man reser till sin gymnasieskola med 
buss eller tåg, vilket i sin tur skapar en vana att resa kollektivt också efter skoltiden. Dess-
utom är bil- och körkortsinnehavet lägre i den gruppen. Faktorer som samspelar med att 
man åker mer kollektivt är t.ex. att: man bor i hyresrätt, bor inneboende, är född utom-

                                              
11  De svarande fick möjlighet att ange flera olika sätt för att ta sig till sitt arbete eller sina studier. Därför blir den 

sammanlagda summan över 100 procent. 
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lands (i synnerhet de som är födda utanför Europa) och har hög utbildning. När det gäller 
bilåkandet så är skillnaderna mellan könen inte så stor. Däremot går eller cyklar kvinnor 
mer till arbetet. 

Om vi tittar på hur man tar sig till arbetet beroende på var man bor i Dalarna, i stad 
eller på landsbygden, ser vi förstås att de på landsbygden är väldigt beroende av bilen, sär-
skilt de som bor i enskilt läge, där knappt två procent åker kollektivt. De som bor i eller 
nära en stad cyklar eller går också i mycket högre utsträckning. 
Hur tar du dig till ditt arbete/ din studieplats? 

 Var bor du?  

Lantbrevbäring 
 

I stads-/ 
centrum-

miljö 
I villa-

område Stadsnära 
På mindre 

ort 

På 
landsbygden/  
I by på landet 

I enskilt 
läge Ja Nej 

Går eller cyklar 58,6 % 40,9 % 48,1 % 42,0 % 14,4 % 12,7 % 14,6 % 39,7 % 

Åker moped/mc 0,9 % 0,9 % 1,1 % 2,3 % 0,9 % 0 % 2,1 % 0,7 % 

Åker ensam i bil 36,0 % 59,5 % 53,4 % 57,7 % 75,4 % 81,8 % 75,3 % 57,5 % 

Samåker i bil 10,8 % 13,9 % 10,6 % 11,6 % 16,1 % 12,7 % 17,3 % 12,0 % 

Åker kollektivt 12,2 % 10,8 % 7,4 % 9,7 % 9,7 % 1,8 % 7,8 % 11,4 % 

Annat 1,8 % 1,2 % 1,1 % 0,9 % 1,9 % 0 % 1,4 % 1,6 % 

Tabell 5 Kommunikationsmedel för att ta sig till arbete eller studier efter typ av bostadsort. 

De svarande fick ta ställning till påståendet ”Kollektivtrafiken i Dalarna fungerar bra”. 
Svarsalternativen varierade från ”stämmer helt” till ”stämmer inte alls”, se tabell nedan 12.  

Kollektivtrafiken i Dalarna fungerar bra. 

  Var bor du? 

  
I stads-

/centrummiljö 
I 

villaområde Stadsnära 
På mindre 

ort 
På landsbygden/  
I by på landet 

I enskilt 
läge 

Helt - delvis 63,1 % 45,5 % 59,5 % 41,4 % 33,8 % 25,4 % 

Varken eller 18,3 % 26,6 % 20,5 % 21,9 % 23,1 % 28,2 % 

Mindre väl - inte alls 18,6 % 27,9 % 20,1 % 36,7 % 43,2 % 46,5 % 

Hur väl 
stämmer 
påståendet? 

Antal svar 301 734 259 493 876 71 

Tabell 6 Uppfattning om kollektivtrafiken efter typ av bostadsort 

Mönstret är ganska tydligt: kollektivtrafiken upplevs som bättre i eller nära en stad. För 
skol- och arbetsresor används den nästan lika mycket på landsbygden som i centralorten, 
men de som bor på landsbygden inte lika nöjda; en möjlig förklaring är att såväl kvälls- 
och helgtrafiken som turtätheten på vardagar är sämre på landsbygden. Av dem som bor i 
enskilt läge är nästan hälften missnöjda med kollektivtrafiken.  

                                              
12  Frågan rymmer flera tolkningsmöjligheter. Vi tror att människor har svarat utifrån sina egna erfarenheter samt 

vad vänner och bekanta har erfarit. 
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Närmare nio av tio av de svarande har högst 45 minuter restid till arbete eller studier. 
Detta är också något som framkommit i tidigare studier utförda i Dalarna. Tabell 7 nedan 
visar hur långt de svarande i olika delar av Dalarna hade till arbetet13.  
 
Hur långt har du i tid till ditt arbete/studieplats? 
 Max 15 minuter 15 till 45 minuter Mer än 45 minuter 

Centralregionen 42,1 % 49,7 % 8,3 % 

Bergslagen 48,2 % 40,1 % 11,8 % 

Siljansområdet 52,4 % 36,3 % 11,3 % 
Nordvästra 55,4 % 31,2 % 13,5 % 

Tabell 7 Restid till arbete eller studier i olika delregioner i Dalarna 

De som bor i Nordväst har störst andel som har kortast tid till arbetet, men de har sam-
tidigt den största andelen som har allra längst (i tid) till arbetet. 

UPPLEVDA FÖRDELAR MED KOLLEKTIVTRAFIKEN 
Den allra viktigaste fördelen med kollektivtrafiken är att den uppfattas som miljövänlig. 
Detta är något som de flesta är överens om, oavsett om man själv använder kollektivtrafik 
eller åker bil. Kvinnorna lägger större vikt vid den fördelen än männen, och de medel-
ålders (35–54 år) av båda könen något mer än både yngre och äldre. Att man slipper ha 
egen bil, att det är bekvämt och att det är prisvärt är fördelar som markeras av ungefär var 
tredje svarande, medan bara sju procent markerar att det passar bra med de egna tiderna. 
Det är inga större skillnader mellan könen, även om bekvämlighet och prisvärde kommer 
något högre bland kvinnorna. I den yngsta gruppen (18-24 år) är det något fler som tycker 
att tiderna passar och färre som uppskattar att man slipper ha egen bil. 

UPPLEVDA NACKDELAR MED KOLLEKTIVTRAFIKEN 
Den allra viktigaste negativa aspekten av kollektivtrafiken är att den passar dåligt med 
arbets- och studietider (närmare 70 procent tycker det; den yngsta gruppen anger det i lite 
mindre utsträckning och gruppen 25–34 år allra mest). Det gäller framförallt för de som 
åker ensamma i bil till jobbet. (Det här är speglar alltså vad människor upplever, inte om 
det faktiskt är så.) Tidigare undersökningar har visat att kombinationen av resor till och 
från arbete, barnomsorg, shoppingcentra etc. fungerar speciellt illa, vilket också avspeglas 
i att många anger att de har andra ärenden på vägen till/från arbetet som skäl till att inte 
åka kollektivt. 

En annan viktig negativ aspekt på kollektivtrafiken är det tar för lång tid att ta sig till 
arbetet;14 det är en nackdel som dock tycks bedömas som mindre viktig med stigande 
ålder.  

                                              
13  Centralregionen: Falun, Borlänge, Gagnef, och Säter; Bergslagen: Ludvika, Smedjebacken, Hedemora och Avesta; 

Siljansområdet: Leksand, Rättvik, Mora och Orsa; Nordväst: Malung-Sälen, Vansbro och Älvdalen. 
14  Här står aspekter som tillgänglighet och restid mot varandra. Direktbussar utan stopp gör själva resorna snabbare 

men gör att människor på mindre orter får sämre tillgänglighet. 
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Det är inga stora skillnader mellan könen i hur man bedömer nackdelarna. Kvinnorna 
anger i lite större utsträckning att de har andra ärenden på vägen (men männen i åldrarna 
25-34 år allra mest) och i lite mindre utsträckning att det är för långt till hållplatsen. Att 
det är för dyrt och att det är för obekvämt tycker de yngre mer än de äldre; i genomsnitt 
är det dock inte mer än 11 procent som markerar dessa två nackdelar. I allmänhet ser de 
äldre mindre problem med kollektivtrafiken än de yngre. 

Den sociala dimensionen 

Socialt liv i allmänhet 
Ett par frågor tar upp de svarandes sociala liv. Fråga 32 lyder Hur upplever du ditt sociala liv i 
allmänhet?, med svarsalternativ från ”Mycket gott” till ”Mycket dåligt”. Hälften svarar 
”Ganska gott”, en tredjedel svarar ”Mycket gott”. Knappt 1 % svarar ”Mycket dåligt”, 
knappt 3 % ”Ganska dåligt”. 

Vilka är det då som tycker sig ha ett dåligt socialt liv? De främsta ”riskfaktorerna” är 
att befinna sig i arbetsmarknadsåtgärd, vara arbetssökande eller visstidsanställd i privat 
verksamhet, att vara född utanför Sverige (där de utomeuropeiska invandrarna har det 
allra sämst), att bo i 1 rum och kök eller i andra hand, att inte ha tillgång till bil, att vara 
förtids-/sjukpensionär och att vara nyinflyttad. Bland dem som svarar ”Mycket dåligt” är 
män mellan 25 och 35 överrepresenterade, medan det i stället är kvinnor upp till 35 som 
dominerar bland dem som svarat ”Ganska dåligt”. 

Ett gott socialt liv kan man lättare ha om man är tjänstledig eller föräldraledig, om 
man är chef/beslutsfattare, om man har en hushållsinkomst på minst 500 000 kr per år, 
om man är tillsvidareanställd i offentlig sektor och om man har pedagogisk eller ekono-
misk utbildning. Män i åldersgruppen 18–24 är överrepresenterade bland dem som svarat 
”Mycket bra”, medan kvinnor 55–64 år är mest nöjda om man räknar både ”Mycket bra” 
och ”Ganska bra”. 

Infödda svenskar har ett bättre socialt liv än invandrare, men det spelar enligt svaren 
på den här frågan ingen roll varifrån i Sverige man kommer. Att ha bott länge på orten är 
förstås en fördel. Att bo i eget hus i ett villaområde eller stadsnära likaså, men även de 
som bor i enskilt läge har ett bättre socialt liv än de som bor i stads/centrummiljö – vilket 
torde hänga ihop med att de som bor centralt i genomsnitt har sämre ekonomi, trängre 
bostäder, bor i hyreshus, oftare har invandrarbakgrund och har bott kortare tid på orten. 

Social kontakt med grannarna 
I fråga 28 ombeds man att värdera påståendet att den sociala kontakten med grannarna är 
bra. Det håller drygt ¾ av de svarande med om; kvinnor i lite större utsträckning än män, 
och äldre i större utsträckning än yngre. Bäst kontakter har den som bor kvar i sin födel-
sekommun, men övriga är inte så mycket sämre – utom de som är födda utanför Europa, 
där grannkontakterna är klart sämre. Ändå anser drygt 63 % av dessa att de har bra eller 
mycket bra kontakter, att jämföra med ca 80 % för dem som är födda i kommunen. Hur 
länge man bott på orten, och i synnerhet i nuvarande bostad, spelar förstås stor roll: 61 % 
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av dem som har bott mindre än 1 år i nuvarande bostad tycker att de har bra kontakter, 
mot 80 % av dem som bott där i minst 10 år. 

Bostadens läge spelar ungefär samma roll som ovan under fråga 32, med den skillna-
den att de som bor i en mindre by har bättre grannkontakter än de som bor i stadsnära 
områden. De som uppger sig bo på en gård eller i småhus har märkbart bättre grannkon-
takter än de som bor i flerfamiljshus – bäst de som bor på gård. Ännu något tydligare är 
skillnaden mellan dem som äger och dem som hyr – men allra bäst grannkontakter har de 
som besvarat frågan Hur bor du? med ”På annat sätt”. Här ryms bland annat student-
bostäder. 

Gifta/sammanboende har bättre grannkontakter än ensamstående; om det finns barn 
eller inte i hushållet verkar däremot inte ha någon betydelse. 

Man kan tycka att bilinnehavet inte skulle spela så stor roll för umgänget med gran-
narna, men de som saknar tillgång till bil värderar sina grannkontakter nästan lika lågt som 
hela sin sociala situation. En högre hushållsinkomst är också till fördel för grannkontak-
terna, även om mönstret är mindre tydligt än i fråga om den allmänna sociala situationen. 
Sett utifrån utbildningsnivå är skillnaderna små, men de med lägst utbildning – grundskola 
eller mindre – har aningen bättre social kontakt med grannarna. 

Att vara tjänstledig tycks vara en utmärkt grund för socialt umgänge med grannarna – 
alla svarande i den kategorin (även om de inte är så många) tycker att de har bra kontak-
ter. De som inte har fast arbete – visstidsanställa, arbetssökande, studerande – har de 
sämsta grannkontakterna. Förtids- och sjukpensionärer ligger bättre till när det gäller 
grannkontakter än när det gäller den sociala situationen i allmänhet, medan de föräldra-
ledigas grannkontakter ligger lägre än deras sociala liv i allmänhet. 

Tryggt och säkert 
Fråga 29 handlar om huruvida man känner att området där man bor är tryggt och säkert. 
Det kan vara värt att notera att kvinnorna i allmänhet känner sig tryggare än sina jämn-
åriga män (utom de allra yngsta), och att båda könen blir tryggare med stigande ålder. 
Enda undantaget är män i åldrarna 25–34 år, som framstår som den minst trygga gruppen 
av alla. Det är inte de svar man brukar få i liknande undersökningar, men det avspeglar 
nog ganska väl vilka som är mest utsatta för olika former av våld. 

Att ha bott länge på en plats är positivt för tryggheten – allra tryggast är de som bott 
på samma plats hela livet. Villaområde och by på landet framstår som lite tryggare än 
centrummiljö eller enskilt läge. Gifta/sammanboende känner sig lite tryggare/har oftare 
kunnat skaffa sig en trygg miljö. 

På motsvarande sätt upplever man lite sämre trygghet om man inflyttad, särskilt från 
utlandet och i synnerhet de utomeuropeiska invandrarna. Där 90 % av de som är födda i 
hemkommunen instämmer helt eller delvis i att området är tryggt och säkert, är det bara 
74 % av de utomeuropeiska invandrarna som svarar så. 

Med högre hushållsinkomst har man haft större chans att skaffa sig ett tryggt boende, 
vilket oftast innebär att man äger sin bostad i ett enfamiljshus. Utbildningsnivån spelar 
ingen tydlig roll, däremot ställningen på arbetsmarknaden, där studerande, arbetslösa eller 
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i åtgärd, visstidsanställda och förtids-/sjukpensionärer är de grupper som känner den 
sämsta tryggheten i sitt område. 

Det finns vissa skillnader mellan olika kommuner, där Gagnef framstår som den tryg-
gaste, med Leksand som god tvåa. I Borlänge och Ludvika kommuner redovisas den 
sämsta tryggheten. Andelen som instämmer helt i påståendet att deras område är tryggt 
och säkert är 35 % i Borlänge mot 53 % i Gagnef. 

Uppväxtmiljö för barn 
Fråga 27 gäller om området utgör en bra uppväxtmiljö för barn. Som frågan är formu-
lerad kan man inte veta vilka aspekter på miljön den svarande har lagt störst vikt vid – det 
kan vara sociala, miljömässiga eller andra. Vi har valt att redovisa svaren här, utifrån ett 
antagande att de i första hand avspeglar sociala aspekter.  

Kvinnorna gör allmänt en något mer positiv bedömning, utom i den yngsta gruppen. 
Den mest positiva bedömningen gör gruppen 35–54 år av båda könen. Hur långt bort 
man är född är av betydelse – den som är född i hemkommunen är mest positiv (90 % 
instämmer helt eller delvis), den som är född utanför Europa är minst positiv (68 %). 
Stads-/centrummiljö och flerfamiljshus bedöms som klart sämre uppväxtmiljöer än alla 
andra miljöer/hustyper. 

Även här framstår Gagnef som den bästa miljön, med Rättvik som tvåa något före 
Leksand, och Avesta hamnar på sista platsen efter Ludvika och Borlänge. 

Den estetiska dimensionen 
Skogs- och strövområden och närhet till vatten har hög prioritet för de svarande – i klass 
med bensinstation och buss-/järnvägsstation. Samtidigt tycker de flesta också att tillgäng-
ligheten till vacker natur och strövområden är god; vattennära områden är inte lika till-
gängligt. Vacker stadsmiljö ses som mindre angeläget, mer i klass med försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen – och tillgängligheten är också ytterligare ett steg sämre. 

Den symboliska dimensionen 
Svaren på frågorna ”Hur tror du att folket i Dalarna ser på sitt län?” och ”Hur tror du att 
människor i andra delar av Sverige ser på Dalarna?” ger en bild av vad de svarande tror att 
andra tror. 84 % tror att det är ganska eller mycket positivt, och det är ingen större skill-
nad på vad man tror om dalfolkets egen syn jämfört med resten av Sveriges. Vad man 
själv anser fanns det ingen fråga om – det hade kunnat vara intressant att jämföra med ut-
fallet. 

Den ekonomiska dimensionen 
Arbetsmarknaden i länet får dåligt betyg. Det är fler som avvisar påståendet ”Arbetsmark-
naden i Dalarna är bra” än de som håller med. Vilka är det då framför allt som är miss-
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nöjda? Moraborna har den mest optimistiska synen, följda av Gagnef, Borlänge och 
Smedjebacken. Mest missnöjd är man i Vansbro. 

I avsnittet med bakgrundsdata redovisar vi bland annat vilken utbildning och ställning 
på arbetsmarknaden de svarande har (s. 9 f). Personer med medellång utbildning (gymna-
sium eller kortare eftergymnasial utbildning) har i genomsnitt en mer negativ syn på 
arbetsmarknaden än övriga. Personer med en utbildningsinriktning mot hälso- och sjuk-
vård upplever arbetsmarknaden som dålig, medan pedagogisk, teknisk och ekonomisk ut-
bildning ger en ljusare bedömning.  

Figur 7 visar bedömningen utifrån åldersgrupper och kön. Frågan var alltså ställd så 
att man skulle tala om i vilken utsträckning man instämde i påståendet ”Arbetsmarknaden 
i Dalarna är bra”. Noll-linjen i diagrammet kan sägas representera svaret ”Varken eller”. 
Kvinnorna gör i genomsnitt en mer negativ bedömning än männen, och de yngsta gör en 
mer negativ bedömning än de äldsta. Män i ”karriäråldern” 25–34 år har den mest positiva 
inställningen. 

 
 
 
 
 
 
 M
 M
 M
 M
 M
 

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

an 65-80 år

an 55-64 år

an 35-54 år

an 25-34 år

an 18-24 år

Kvinna 65-80 år

Kvinna 55-64 år

Kvinna 35-54 år

Kvinna 25-34 år

Kvinna 18-24 år

Delvis

Helt

Mindre väl

Inte alls

Figur 7 Bedömning av arbetsmarknaden i Dalarna utifrån åldersgrupp och kön. 

Senare i enkäten kommer en fråga om vad man tror om bland annat de framtida arbets- 
och karriärmöjligheterna i Dalarna. Frågan gäller alltså framtiden för Dalarna, inte den 
egna framtiden, men det är troligt att svaren även här färgas av hur man ser på sina egna 
möjligheter (bland annat på grund av att frågan närmast före gäller den egna framtiden). 
Här gör man en ljusare bedömning än när man värderar dagens situation; framför allt är 
det betydligt färre som tror att det kommer att gå mycket dåligt om fem år än de som inte 
alls instämmer i att arbetsmarknaden är bra idag.  

Utbildningsmöjligheterna är man, som nämnts ovan, relativt nöjd med. Dessutom tror 
man att de kommer att förbättras något.  

Den kulturella dimensionen 
Frågorna om kultur-, rekreations- och fritidsutbud försöker, liksom när det gällde service-
utbudet, fånga dels hur viktigt de svarande anser att det är att olika företeelser finns ”på 
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eller intill din bostadsort”, dels hur de upplever möjligheterna att själva, med utgångs-
punkt från bostaden, nyttja/ta del av utbudet. 

Bibliotek, sim-/sport-/ridhall och restauranger/barer/caféer prioriteras högre än ett 
organiserat fritidsutbud, biograf och kulturevenemang. Bibliotek bedöms också som väl 
tillgängligt. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kulturevenemang

Biograf
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Figur 8 Vikten av att olika tillgångar finns i närheten av bostaden 

Liksom i fråga om servicen sätter kvinnorna generellt högre värde på alla de upptagna 
tillgångarna än männen gör. Restauranger/barer/caféer, sim-/sport-/ridhall och biograf 
är angelägna framför allt för yngre; ett organiserat fritidsutbud visar samma tendens men 
inte lika tydligt. Med åldern stiger i stället intresset för bibliotek och kulturevenemang, 
medan shopping, vattennära områden, skogs- och strövområden och en vacker stadsmiljö 
intresserar ungefär lika mycket (utom i den yngsta åldersgruppen, som visar mindre in-
tresse). 

Inflyttade (dvs födda någon annanstans än i Dalarna) sätter högre värde på flertalet av 
dessa tillgångar än de infödda gör. Störst är skillnaden när det gäller kulturevenemang och 
bibliotek, som en klart större andel av de inflyttade betecknar som mycket viktigt. Även 
en vacker stadsmiljö betyder mer för de inflyttade. Matställen och fritidsutbud framstår i 
gengäld som något viktigare för de infödda. För båda grupperna toppas dock listan klart 
av strövområden och vattennära områden. 

Enkäten innehöll även frågor om hur man bedömer kommunens och länets utbud när 
det gäller kultur och fritid. Drygt var tionde instämmer helt i påståendet ”Min kommun 
har en bra kultur- och fritidsverksamhet”, hälften instämmer helt eller delvis. Knappt var 
tionde tycker att påståendet inte stämmer alls eller mindre väl. Kvinnor över 65 år är mest 
nöjda – 62 % instämmer helt eller delvis – och män under 35 är minst nöjda (41 %). Mest 
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nöjd är man i Leksands kommun, där 61 % instämmer helt eller delvis, minst nöjd i Älv-
dalens kommun, där 42 % instämmer helt eller delvis.  

 Också påståendet ”Kultur- och fritidsutbudet i Dalarna är bra” instämmer hälften av 
de svarande i, helt eller delvis. De inflyttade är något mer nöjda än övriga. 

Samlande bedömningar 
Det finns flera frågor i enkäten som försöker fånga hur de svarande trivs när man lägger 
ihop de olika aspekterna till en helhetsbild. Där kan man notera att trivseln är störst på 
den närmaste nivån, det egna boendet, och sjunker via den egna kommunen till ett märk-
bart lägre värde när det är länet Dalarna som ska bedömas. 

På alla de frågor som berör området trivsel/livskvalitet svarar en majoritet positivt 
(mycket eller ganska bra). Det finns dock ett inte obetydligt antal svarande som inte upp-
lever att de har en bra livskvalitet eller trivs på platsen.  

Livskvalitet 
På frågan ”Allmänt sett, hur skulle du beskriva din livskvalitet?” svarar 88 % ”Mycket 
bra” eller ”Ganska bra”. Kvinnorna är mer nöjda, utom i den yngsta åldersgruppen. 
Svenskfödda har högre värden än övriga; allra högst de som flyttat in över länsgränsen. 
De utomeuropeiska invandrarna har det klart sämsta värdet – men även där anser ca ¾ att 
de har mycket bra eller ganska bra livskvalitet.  

Skillnaderna mellan olika kommuner är inte så stora, men svarande från Leksand, 
Mora och Gagnef ger de högsta värdena, Vansbro, Ludvika och Hedemora de lägsta. Vi 
bröt också ner svaren på postnummernivå för att se om det går att skönja några regionala 
strukturer. Den viktigaste slutsatsen är kanske att det inte verkar finnas tydliga regionala 
skillnader – det är inte bättre att bo i södra eller mellersta Dalarna, inte bättre att bo på 
landsbygden eller i centralorten, inte bättre att bo nära eller långt från kommuncentrum. 
Det vi ser är mer av en mosaik. 

Antalet personer som svarat i varje postnummerområde är inte fler än 5–20 stycken, 
så enstaka svar får stor genomslagskraft och den statistiska säkerheten är låg. Det vi ändå 
kan se är att det kan finnas stora skillnader även inom en kommun, och att det finns om-
råden där många inte upplever sig ha en bra livskvalitet, inte minst inom de större orterna.  

Materialet bör kunna tas till utgångspunkt för en vidare analys i två riktningar. Dels 
kan det vara möjligt att kategorisera postnumren efter om det t.ex. är stad eller landsbygd 
och se om det finns strukturella skillnader där, dels bör man för varje postnummerområde 
som visar låga siffror för livskvaliteten kunna analysera vilka bakgrundsfaktorer som kan 
förklara de låga värdena just där. 

Det vi kan se är ett antal faktorer som samvarierar med sämre livskvalitet: att vara 
nyinflyttad, att bo i stads-/centrummiljö, i flerfamiljshus, i hyresrätt men ännu mer att 
vara inneboende, ha liten bostad, inte ha tillgång till bil, ha låg hushållsinkomst, ha låg ut-
bildning. Att vara arbetssökande, och framför allt att vara sysselsatt i arbetsmarknads-
åtgärd, ger dåligt utgångsläge. Nästan lika dåligt är det för förtids- eller sjukpensionärer. 
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Hälsotillstånd allmänt 
I genomsnitt anger de svarande lägre värde för hälsan än för sin livskvalitet; 80 % positiva 
värden att jämföra med 88 % för den allmänna livskvaliteten. Hälsan har naturligtvis stor 
betydelse för livskvaliteten, men även bland dem med den sämsta hälsan tycker över 40 % 
att de har bra livskvalitet.  

Trivsel i bostadsområdet 
Fråga 26 frågar efter den allmänna trivseln i området. Över 90 % av de svarande anger att 
de trivs i sitt bostadsområde, ett resultat som överensstämmer med tidigare undersök-
ningar.15 Det är en tydlig skillnad mellan hushållstyperna, där gifta/sammanboende trivs 
bättre än övriga. Däremot gör det ingen skillnad om det finns hemmavarande barn eller 
ej. När man skiktar svaren på olika grupper av svarande får man även i övrigt nästan helt 
och hållet samma bild som på fråga 29, om tryggheten. Däremot är rangordningen bland 
kommunerna lite annorlunda. Gagnef ligger även i här i topp, men med Malung/Sälen 
och Säter före Siljanskommunerna. Hedemora hamnar allra sist, med Ludvika och Orsa 
närmast före. Obs att detta fortfarande gäller trivseln i det egna bostadsområdet; vad man 
tycker om sin kommun följer nedan. 

Livskvalitet på gruppnivå 
För att kunna se om livskvaliteten tydligt skiljer sig mellan olika grupper har vi gjort en 
faktor- och klusteranalys för de sju centrala frågorna.16  

Faktoranalysen visade att varje svarande hade svarat ungefär likadant på fyra frågor 
och ungefär likadant på tre frågor, vilket gör att vi sedan kunde gå vidare med bara två 
sammanfattande faktorer.  
 
Faktor 1 Faktor 2 
Uppväxtmiljö bra för barn  
Området tryggt och säkert  
Trivs i området  
Sociala kontakten med grannar är bra  
 Livskvalitet 
 Allmänt hälsotillstånd 
 Socialt liv i allmänhet 

 
Faktor 1 sammanfattar frågor om den fysiska miljön som människor rör sig i och upp-
levelsen av den. Faktor 2 sammanfattar mer inre känslor, hur man upplever hela sin livs-
situation. Faktor 1 kommer vi hädanefter att kalla ”Omgivning” och faktor 2 ”Hur man 
mår”. 

Med hjälp av en klusteranalys kunde vi sedan urskilja fyra grupper av svarande, där 
gruppen som helhet hade svarat likartat på dessa två faktorer, enligt tabellen nedan. Bra 
betyder att gruppen har högre resultat än genomsnittet och dåligt att gruppens medel-
värde är lägre än genomsnittet. 

                                              
15  Även Värmlandsundersökningen gav motsvarande resultat, 90 %. 
16  Klusteranalys används för att hitta grupper som svarar likartat på vissa frågor. Faktoranalys används för att 

gruppera frågorna för att förenkla analysen. 
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 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
Omgivning Bra Dålig Bra Dåligt 
Hur man mår Bra Dåligt Dåligt Bra 

  
Med hjälp av dessa fyra grupper kan vi få grepp om det är några bakgrundsfaktorer, t.ex. 
kön, ålder, var man är född eller hushållets inkomst, som samvarierar med hur man mår 
och trivs i sin omgivning.  

Den faktor som var mest avgörande för vilken grupp man tillhör är var man är född. 
Ett tydligt mönster visar sig, där de som bor i den kommun där de är födda mår bra och 
tycker att omgivningen är bra. Av de svarande som är födda utanför Europa tillhör mer 
än var tredje den grupp som både mår sämre än genomsnittet och tycker att omgivningen 
är dålig. 
 

Var är du född? Allt bra Allt dåligt 
Bra omgivning, 
men mår dåligt 

Mår bra, men 
dålig omgivning 

I den kommun jag är bosatt 61 % 14 % 16 % 9 % 
Övriga Dalarna 58 % 17 % 13 % 11 % 
Övriga Sverige 58 % 17 % 13 % 13 % 
Norden 42 % 21 % 22 % 15 % 
Annat Europeisk land 44 % 26 % 10 % 21 % 
Utomeuropeisk land 34 % 37 % 15 % 15 % 
Totalt 58 % 16 % 14 % 11 % 

Tabell 8 Grupperade livskvalitetsaspekter efter födelseplats 

Andra faktorer som starkt påverkar vilken grupp man tillhör är inkomst, hur man bor och 
sysselsättningen. De med höga inkomster som bor i eget hus och arbetar eller är föräldra-
lediga tillhör gruppen som både mår bra och i högre utsträckning tycker att omgivningen 
är positiv. 
 
Tabellen nedan visar fördelningen för Dalarnas kommuner vid samma faktoranalys. 
 

Allt bra Allt dåligt 
Bra omgivning, 
men mår dåligt 

Mår bra, men 
dålig omgivning 

Avesta 50 % 23 % 15 % 13 % 
Borlänge 56 % 16 % 12 % 16 % 
Falun 59 % 14 % 14 % 14 % 
Gagnef 69 %   9 % 16 %   7 % 
Hedemora 49 % 18 % 16 % 17 % 
Leksand 65 % 13 % 12 % 10 % 
Ludvika 51 % 18 % 18 % 14 % 
Malung-Sälen 63 % 15 % 16 %   6 % 
Mora 68 % 12 % 12 %   9 % 
Orsa 51 % 15 % 18 % 16 % 
Rättvik 63 % 15 % 14 %   8 % 
Smedjebacken 58 % 16 % 14 % 12 % 
Säter 57 % 19 % 15 %   9 % 
Vansbro 55 % 24 % 15 %   7 % 
Älvdalen 60 % 21 % 14 %   5 % 
Totalt 58 % 16 % 14 % 11 % 

Tabell 9 Grupperade livskvalitetsaspekter efter kommun 
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Livskvalitet på kommunnivå 
Svarsalternativen för frågorna som rör trivsel och livskvalitet varierade från Mycket bra till 
Mycket dåligt. Om man sätter värde 5 för mycket bra, 4 för ganska bra till 1 för mycket 
dåligt kan man beräkna ett ”medelvärde” för varje fråga. Detta medelvärde är i sig inget 
användbart mått. Det är förmodligen inte ens ett medelvärde i egentlig mening – man kan 
inte veta om Ganska bra (4) är precis dubbelt så bra som Ganska dåligt (2). Men man kan 
ändå använda värdet för jämförelser mellan olika grupper av svarande – ju högre värde 
desto bättre bedömning. Tabellen nedan visar hur medelvärdena varierar mellan Dalarnas 
kommuner. Om man utifrån dessa svar gör en sammanlagd bedömning av de olika kom-
munerna framstår Gagnefs kommun som den allra bästa, medan Hedemora och Ludvika 
får den minst positiva bedömningen – bland generellt sett mycket positiva bedömningar. 
 

Kommun 
Uppväxtmiljö för 

barn 
Social kontakt 
med grannar 

Socialt liv i 
allmänhet 

Området jag 
bor i är tryggt 

och säkert 

Trivs i 
området jag 

bor i 
Livskvalitet i 
allmänhet 

Allmänt 
hälsotillstånd

Avesta 4,2 4,1 4,1 4,3 4,6 4,2 4,1 
Borlänge 4,2 4,0 4,1 4,1 4,6 4,3 4,1 
Falun 4,3 4,1 4,1 4,4 4,6 4,3 4,1 
Gagnef 4,7 4,3 4,3 4,6 4,7 4,3 4,1 
Hedemora 4,3 4,1 4,1 4,1 4,5 4,2 3,9 
Leksand 4,6 4,2 4,2 4,4 4,7 4,4 4,1 
Ludvika 4,2 4,0 4,0 4,3 4,5 4,1 3,9 
Malung-Sälen 4,5 4,1 4,1 4,6 4,7 4,2 4,0 
Mora 4,5 4,2 4,2 4,5 4,7 4,3 4,1 
Orsa 4,4 4,1 4,1 4,3 4,6 4,2 3,9 
Rättvik 4,6 4,2 4,1 4,5 4,7 4,3 4,0 
Smedjebacken 4,4 4,1 4,2 4,2 4,7 4,3 4,0 
Säter 4,4 4,2 4,2 4,2 4,7 4,2 3,9 
Vansbro 4,4 4,2 4,0 4,5 4,6 4,1 4,0 
Älvdalen 4,5 4,0 4,1 4,7 4,6 4,2 4,0 
Totalt 4,4 4,1 4,1 4,4 4,6 4,2 4,0 

Tabell 10 Olika livskvalitetsaspekter per kommun. Höga värden innebär positiv bedömning, med 5 som högsta 
möjliga ”betyg”. 

Bedömning av kommunen 
70 % av de svarande är mycket eller ganska nöjda med det mesta i sin kommun. Det skil-
jer dock en hel del mellan kommunerna: i Gagnef och Mora är siffran 79 % nöjda mot 
63 % i Hedemora. Ser man på dem som är missnöjda är skillnaden ännu tydligare: 3 % 
missnöjda i Gagnef mot 16 % i Vansbro, eller än tydligare: i Vansbro är det 8 % (12 per-
soner) som inte alls instämmer i påståendet att de är nöjda med sin kommun, medan det i 
Gagnef inte är en enda. 

I allmänhet ökar den positiva bedömningen med de svarandes ålder, och kvinnor är 
genomgående mer positiva än männen. Medelinkomsttagare är mer nöjda än både låg- 
och höginkomsttagare, vilket är ovanligt – på de flesta andra frågor är kurvan obruten, så 
att högre inkomst ger högre värden. Inte heller utbildningskurvan är rak – gymnasieutbil-
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dade är mindre nöjda med sin kommun än både låg- och högutbildade. Man kan också 
konstatera att egenföretagare är mindre nöjda än andra. 

Tabell 11 redovisar hur de svarande bedömer verksamheten för barn och ungdomar 
resp. äldreomsorgen i sin kommun. 

 
 Hur väl stämmer detta påstående? 
 Min kommun har bra verksamhet för 

barn och ungdom  
(svar i procent) 

Min kommun har en bra  
äldreomsorg  

(svar i procent) 
 Helt Delvis Helt Delvis 
Avesta 12 36 13 42 
Borlänge 7 45 4 42 
Falun 7 34 4 35 
Gagnef 11 40 24 36 
Hedemora 7 34 7 37 
Leksand 6 44 4 40 
Ludvika 8 36 7 34 
Malung-Sälen 7 41 17 45 
Mora 5 40 6 43 
Orsa 5 37 9 38 
Rättvik 6 40 9 43 
Smedjebacken 6 40 32 40 
Säter 6 31 6 34 
Vansbro 7 30 16 48 
Älvdalen 9 41 21 48 
Totalt 7 38 11 40 

Tabell 11 Bedömning av den egna kommunens barn- och ungdomsverksamhet resp äldreomsorg 

Bedömning av länet 
Frågan om man är allmänt nöjd med länet besvaras jakande av ca 65 %. Varför värde-
ringen av länet genomgående är lägre än av den egna kommunen har vi ingen förklaring 
till, men det stämmer överens med mönstret från andra frågor där både kommun och län 
blir bedömda. Bilden är i övrigt mycket lik den som gällde den egna kommunen, men det 
finns vissa skillnader. Så är t.ex. ålderskurvan bruten så att medelålders personer är mindre 
nöjda än övriga, och på den här frågan är det de riktigt lågutbildade som ger sämst betyg. 

Tabell 12 nedan redovisar hur de svarande ser på sjukvård och utbildningsmöjligheter 
i länet.  
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 Hur väl stämmer detta påstående? 
 Sjukvården är bra i Dalarna  

(svar i procent) 
Möjligheter till utbildning i Dalarna 

är bra (svar i procent) 
 Helt Delvis Helt Delvis 
18 till 24 år 8 37 20 39 
25 till 34 år 9 42 16 44 
35 till 54 år 8 43 12 47 
55 till 64 år 10 41 10 41 
65 till 80 år 19 47 14 37 
Totalt 11 43 13 42 

Tabell 12 Synen på sjukvård resp. utbildningsmöjligheter i länet 

Medborgerligt engagemang 

Håller man sig informerad? 
Fråga 34 gäller om man regelbundet läser en lokaltidning, vilket 81 % svarar att de gör. 
De flitigaste läsarna finns i Mora, med 90 %, medan det i Ludvika och Leksand bara är 
76 %. Lokaltidningsläsandet ökar med åldern, och den kurvan är brantare för kvinnorna, 
som börjar som de minst intresserade (57,5 %) och slutar som de mest intresserade 
(92,5 %). De som bor i den kommun där de är födda läser lokaltidningen i något större 
utsträckning än inflyttade, och intresset ökar naturligen med hur länge man bott på orten.  

Hushållsinkomsten har inte så stor inverkan på läsningen; bara hushåll med en årsin-
komst på under 200 000 kr läser lokaltidningen i tydligt mindre utsträckning än de som 
tjänar mer. Utbildningsnivån har inte heller något tydligt samband med lokaltidnings-
läsandet – de som läser minst är de med treårig eller längre gymnasieutbildning, de som 
läser mest är de som slutat skolan före gymnasiet. 

Betydligt färre, 47 %, läser regelbundet någon annan dagstidning än lokaltidningen 
(Fråga 35, som inte gör någon skillnad på morgon- och kvällspress). Störst behov av att 
läsa en annan dagstidning än lokaltidningen har naturligen de som är inflyttade. Den 
högsta siffran (68 %) gäller invandrare från Europa utom Norden, men alla inflyttare läser 
en annan dagstidning i större utsträckning än de som är födda i Dalarna. Ju kortare tid 
man bott här, desto större är behovet. 

Läsningen av en dagstidning ökar med hushållsinkomsten, liksom med utbildnings-
nivån, där sambandet dock inte är lika starkt som med inkomsten. Personer med ekono-
misk, teknisk/naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig utbildning har en annan dags-
tidning i större utsträckning än andra. De som är anställda som chef/beslutsfattare är, 
föga förvånande, i särklass flitigast (62 %) med att läsa en annan dagstidning än lokaltid-
ningen. 

 
Fråga 36 gäller om man regelbundet tar del av nyhetsprogram i radio/TV, vilket 92 % 
svarar att de gör. Intresset för nyhetsprogram ökar med åldern, så att 97 % av pensionä-
rerna följer dem regelbundet, män och kvinnor i lika stor utsträckning. I de lägre åldrarna 
konsumerar männen mer nyheter än kvinnorna. 

 34



   

Nyhetskonsumtionen ökar också med hushållets årsinkomst; det sambandet är tydli-
gare än när det gäller utbildningsnivån, även om det är de med längst utbildning som tar 
till sig flest nyhetssändningar. Däremot är det inte de med kortast utbildning utan folk 
med tre/fyraårig gymnasieutbildning som tittar/lyssnar allra minst på nyheter. Mest ny-
heter konsumerar de som är födda i Sverige utanför Dalarna, minst de utomeuropeiska 
invandrarna. 

Studerande och sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärd är de som minst tittar/lyssnar på 
nyheter; bland dem svarar var fjärde att de inte gör det. 

 35



   

Tar man själv aktiv del? 
FÖRENINGSAKTIVITET 
I genomsnitt för alla svarande är andelen föreningsaktiva knappt 44 %. Älvdalen har den 
högsta andelen föreningsaktiva (53 %) och Rättvik den lägsta (35 %). Pensionärerna är de 
mest föreningsaktiva, men åldersskillnaderna är inte stora; den ofta framförda åsikten att 
det är svårt att rekrytera ungdomar hänger nog snarare samman med att de yngre väljer 
andra föreningar. Inte heller könsskillnaderna är stora. De som bott längre tid på orten 
har kommit in i föreningslivet lite mer, men det är bara de utomeuropeiska invandrarna 
som har ett markant lägre deltagande. 

De som bor på en gård har större föreningsengagemang än de som bor i småhus, som 
i sin tur är mer aktiva i föreningslivet än de som bor i flerfamiljshus. Bostadens storlek ger 
tydligt utslag: av dem som bor i 1 rum och kök är det bara 29 % som är föreningsaktiva, 
mot 46 % av dem som bor i 4 rum o kök eller större. Skillnader i inkomst ger mindre ut-
slag men samma tendens: de som tjänar mer är också mer aktiva. Utbildningsnivån fram-
står som det mest avgörande. 53,5 % av dem som har minst treårig eftergymnasial utbild-
ning är föreningsaktiva, ner till 33 % bland dem som inte har fullföljd folk-/grundskola. 
De som har samhällsvetenskaplig utbildning toppar med 60 % föreningsaktiva, följda av 
pedagogiskt, tekniskt/naturvetenskapligt och ekonomiskt utbildade. Människor med 
praktisk eller någon annan utbildning är klart mindre engagerade i föreningslivet (under 
40 %). Ser man till ställningen på arbetsmarknaden är chefer/beslutsfattare de mest aktiva 
med närmare 54 %, följda av ålderspensionärer, föräldralediga och egenföretagare. För-
tidspensionerade, studerande, tjänstlediga, arbetssökande och sysselsatta i arbetsmark-
nadsåtgärd har den lägsta föreningsaktiviteten, 40 % eller mindre. 

Hur upplever man sin möjlighet att påverka? 
Frågan om hur de svarande upplever sina ”möjligheter att påverka samhället och det som 
rör deras liv” intar en särställning i undersökningen, eftersom det är den enda dimension 
där svaren i genomsnitt ger en klart negativ bedömning. Genomgående är det fler som 
tycker att de har mycket eller ganska små möjligheter att påverka än de som tycker att de 
har mycket eller ganska stora möjligheter. Vi vet dock inte i vilken mån detta skiljer sig 
från landet i övrigt, bara att utfallet i hög grad liknar svaren på motsvarande fråga i Värm-
landsundersökningen. Det är alltså mycket möjligt att resultatet avspeglar ett generellt för-
hållande snarare än något specifikt för Dalarna. 

Vi vet inte heller i vilken utsträckning den upplevda bristen på påverkansmöjligheter 
ses som ett problem. Vi kan dock se att känslan av dåliga möjligheter följer många andra 
negativa upplevelser. Men de som bor i enskilt läge är en grupp som upplever riktigt 
dåliga möjligheter att påverka – men det verkar inte ha så stor betydelse för livskvaliteten 
för dem: de kan inte påverka, men de är nöjda ändå. 

Den enda kategori som med knapp marginal lyckas komma upp till ett positivt 
medelvärde är gruppen ”Anställd chef/beslutsfattare”; därnäst kommer de som har en 
hushållsinkomst på minst 750 000 kr per år. Sämst möjligheter att påverka upplever de 
som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärd, de som inte har fullföljd folk-/grundskola, sjuk- 
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och förtidspensionärer samt invandrare (dock med undantag för invandrare från Europa 
utom Norden).  

Utbildningsnivån har ett tydligt samband med (den upplevda) möjligheten att påverka 
– längre utbildning ger bättre påverkansmöjligheter. På samma sätt ger högre hushålls-
inkomst bättre känsla av att kunna påverka.  

Det finns tydliga skillnader mellan kommunerna, där Orsa framstår som den kommun 
där det är lättast att påverka sin situation. Orsa har största andelen svarande som tycker 
att de har goda möjligheter att påverka, och också det bästa ”nettot” om man drar de 
positiva svaren från de negativa. Älvdalen och Gagnef har också relativt många som 
tycker att de har goda påverkansmöjligheter, men Gagnef har samtidigt många fler som 
tycker att möjligheterna är dåliga och får därigenom ett sämre netto. Sämst möjligheter 
upplever man i Ludvika och Säter, men Säter har fler som tycker att de har goda möjlig-
heter. 

 

Figur 9 Andel per kommun som upplever att de har mycket eller ganska stora möjligheter att påverka sam-
hället och det som rör deras liv. 

Vilka frågor vill man se prioriterade? 
De svarande fick ange tre politikområden som de skulle prioritera om de fick bestämma. 
De fyra viktigaste områdena var hälso- och sjukvård, omsorg, arbetsmarknad samt skola 
och utbildning, se Figur 10. 
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Figur 10 De politikområden som de svarande vill prioritera. 

De faktorer som verkar vara av störst betydelse för hur man vill prioritera är ålder och ut-
bildningsnivå. De yngre vill i högre utsträckning prioritera skola och utbildning samt 
miljö. De äldre vill däremot satsa mer på lag och ordning, hälso- och sjukvård samt vård 
och omsorg. De med hög utbildning vill i mycket högre grad prioritera skola och utbild-
ning och miljö än de med lägre utbildning, som istället vill prioritera lag och ordning, 
hälso- och sjukvård samt omsorg (delvis säger detta samma sak, eftersom äldre har lägre 
genomsnittlig utbildningsnivå). Det är särskilt tydligt hur högt man värderar skola och ut-
bildning om man själv genomgått en längre utbildning. 

Vi har tittat på om det finns några skillnader mellan dem som är födda i Dalarna, dem 
som är födda i övriga Sverige och dem som är födda i ett annat land. Den största skillna-
den är att de utrikes födda inte prioriterar skola och utbildning i lika hög grad, vidare att 
inflyttade svenskar prioriterar miljö och klimat samt näringsliv och företagande högre än 
de andra. Helt överens är man om prioriteten för lag och ordning.  

Det finns ett samband mellan hur man transporterar sig till sitt arbete eller studier och 
hur viktigt man tycker att det är att ställa om till ett miljömässigt hållbart samhälle. De 
som åker kollektivt eller går och cyklar tycker i högre grad att det är viktigt för utveck-
lingen att gå mot mer hållbart samhälle jämfört med dem som åker bil.  

Jämställdhet, kultur och integration är uppenbarligen inte de frågor som de svarande 
anser vara de viktigaste, men det är viktigt att komma ihåg man bara fick välja tre om-
råden att prioritera. Övriga behöver för den skull inte bedömas som oviktiga.  

Vad tycker man i några aktuella samhällsfrågor? 
De svarande ombads ta ställning till ett antal påståenden om vad som vore bra för 
Dalarna. Påståendet ”Det är bra för Dalarnas utveckling att människor startar och driver 
egna företag” är det över 90 % som instämmer helt eller delvis i, och mindre än 1 % som 
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inte håller med om. Att en omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle är viktig för 
Dalarnas utveckling är det 78 % som instämmer i och mindre än 3 % som avvisar. Tvek-
samheten är alltså betydligt större; ca 18 % har svarat ”Varken eller” eller ”Vet ej”. 

Viss tveksamhet möter också påståendet ”Ökad jämställdhet är bra för Dalarnas ut-
veckling”; här är det 28 % som svarar ”Varken eller” eller ”Vet ej”, medan 67 % instäm-
mer helt eller delvis. Det är klar skillnad mellan könen, där 72 % av kvinnorna instämmer 
helt eller delvis mot 61 % för männen  

Det fjärde påståendet löd ”Ökad inflyttning av människor från andra kulturer, regio-
ner och länder gynnar utvecklingen i Dalarna”. Här är det 53 % som instämmer, 11 % 
håller inte alls med och 8 % tycker att det stämmer ”mindre väl”. Här är det också stor 
skillnad mellan könen, där 57 % av kvinnorna instämmer mot 47 % för männen. Bland 
kvinnorna är det 14 % som inte håller med, mot 24 % bland männen. 

Framtidsbedömningar 

Hur ser man på den egna framtiden? 
I allmänhet ser de svarande positivt på framtiden för egen del (de närmaste fem åren). 
18 % svarar ”Mycket positivt”, 51 % ”Ganska positivt”, alltså 69 % positiva värden. Bara 
ca 5 % svarar ”Mycket negativt” eller ”Ganska negativt”. Kvinnorna har mer positiva för-
väntningar än männen. De som bor i stads/centrummiljö har de klart sämsta förväntning-
arna, de som bor i villaområde de högsta, följt av dem som bor på en mindre ort. 

Det finns en tydlig koppling mellan ålder och förväntningar, så att andelen som ser 
mycket positivt på den egna framtiden sjunker kraftigt vid stigande ålder. 
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Figur 11 Synen på den egna framtiden de närmaste fem åren, efter kön och ålder 
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Hur ser man på framtiden för Dalarna? 
Fråga 59 i enkäten handlar om vad man tror om framtiden för Dalarna om fem år i tre 
olika avseenden: attraktivt boende, utbildningsmöjligheter samt tillgång till arbete och kar-
riärmöjligheter. 67 % har positiva förväntningar när det gäller boendet, 58 % när det gäller 
utbildningsmöjligheterna och 33 % när det gäller arbetslivet. När det gäller arbete och 
karriär är kvinnorna klart mindre optimistiska än männen. 

En mycket specifik fråga gällde vad man anser om att Dalarna skulle ingå i en större 
”Svealandsregion”. 15 % svarade ”Jag tycker det är bra”, 14 % svarade ”Jag tycker inte 
om det, men jag tror att vi måste”, 48 % svarade ”Jag tycker Dalarna ska fortsätta vara 
eget län” och 20 % svarade ”Jag har ingen uppfattning”.  

Önskemål om boendet 
En grupp frågor handlar om var man skulle vilja bo om fem år – i vilken ortstyp, i vilket 
läge, hur stort och hur dyrt. Svaren kan dels ge en allmän bild av flyttbenägenheten, t.ex. 
om folk är inställda på att lämna kommunen/Dalarna, dels ge en bild av deras preferenser 
som ett underlag för kommunernas bostadsplanering. 

Det är viktigt att komma ihåg att en önskan att bo annorlunda inte är detsamma som 
att man verkligen planerar att flytta – och planer är i sin tur inte detsamma som att det blir 
av. Siffrorna är alltså ingen prognos för hur flyttningarna faktiskt kommer att se ut. 

Men ett tydligt svar är att två av tre (65 %) vill bo kvar i samma område/ort där de 
bor nu. Kvinnorna är något mer benägna att bo kvar än männen. Mest benägen att bo 
kvar är man i Mora och Malung-Sälen, mest flyttningsbenägen i Borlänge och Falun. Det 
går inte att utläsa några säkra skillnader mellan olika kommuner när det gäller de olika 
könens vilja att bo kvar, men från Borlänge är det framför allt männen som vill flytta 
(bara 51 % vill bo kvar).  

I kategorin studerande är var tredje inställd på att bo kvar. De studerande kvinnorna 
ser ut att vara mer expansiva i sina planer – de vill bo i centrummiljö, i en storstad eller 
utomlands i större utsträckning än männen, som hellre tänker sig stadsnära, mindre ort, 
by på landet eller en medelstor stad.  

I övrigt ger Figur 12 en bild av vilka faktorer som är attraktiva: 
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Figur 12 Önskemål som gäller bostadens omgivningar. Eftersom man kunde markera flera önskemål blir 
summan av andelarna över 100 %. 

Två av tre (68 %) vill också bo i samma typ av bostad som de har nu. Attraktiviteten i 
olika bostadsformer visar tydliga skillnader: fyra gånger fler vill äga sin bostad än de som 
vill hyra, sex gånger fler vill bo i enbostadshus än i ”vanliga” flerbostadshus (därutöver 
finns det en grupp som vill bo i serviceboende). 
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Figur 13 Önskemål som gäller bostadstypen 
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Vi kan jämföra utfallet i den här undersökningen med svaren på liknande frågor i en un-
dersökning i sju svenska kommuner/storstadsområden som gjordes i början av 2000-
talet.17 De svarande ombads där poängsätta dels hustyp, dels ägandeform utifrån sina 
önskningar. I tabellen nedan har man sedan kombinerat hustyp och ägandeform, och ett 
eget enfamiljshus är med god marginal det mest önskade i samtliga kommuner: 

 
Boendeform man helst vill bo i  Stock-

holm 
Göte-
borg 

Malmö Uppsala Sunds-
vall 

Troll-
hättan 

Lands-
krona 

Eget småhus 1,8 2,0 2,0 2,2 2,3 2,4 2,2 

Bostadsrätt i småhus 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 

Bostadsrätt i flerbostadshus 1,5 1,2 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 

Hyresrätt i flerbostadshus 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,8 0,8 

Hyresrätt i småhus 0,8 1 0,9 0,8 0,8 1,1 1,3 

Annat boende 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 

Tabell 13 Preferenser i fråga om hustyp och boendeform i sju olika kommuner 

Mer än hälften av de svarande i Region Dalarnas enkät är också nöjda med den nuvarande 
bostadens storlek. De som vill ha byta till mindre är ungefär dubbelt så många som de 
som vill ha större. De som vill ha mindre är oftast lite äldre personer, medan det är barn-
familjer i yngre medelåldern som behöver större bostad. 

En intressant fråga är förstås i vilken mån flyttönskemålen går jämnt upp, dvs. skulle 
de som vill ha större kunna byta med dem som vill ha mindre, de som äger men vill hyra 
byta med dem som hyr men vill äga, osv? Hur mycket måste bostadsbeståndet förändras 
för att åtminstone i teorin tillgodose önskemålen? 

Vi kan t.ex. konstatera att 81 personer i Dalarna som nu äger sin bostad skulle föredra 
att hyra, medan 219 personer som nu hyr hellre skulle vilja äga. 100 personer som nu bor i 
enbostadshus skulle hellre bo i flerbostadshus, medan 186 personer vill byta åt andra 
hållet. 194 personer som nu bor i stad/stadsnära/mindre ort vill flytta till en by på landet, 
medan 125 personer vill flytta till sta’n. Det ger någon fingervisning om hur balansen ser 
ut, men ”bytesbalansen” måste studeras per kommun eller på ännu lägre nivå. 

Inflyttning och utflyttning 
Varje år flyttar cirka 8 000 människor till eller från Dalarna. I åldrarna närmast efter gym-
nasiet är det fler som flyttar ut än in, medan det är fler inflyttare än utflyttare i yngre 
medelåldern (och därmed deras barn) och kring pensionsåldern. Det mönstret är stabilt 
både under perioder med hög flyttning och i perioder med lägre flyttning. Andelen av in-
flyttarna som kommer från utlandet har stadigt ökat de senaste åren. År 2008 var de ca 25 
procent av alla inflyttare.  

                                              
17  Lind, Jan-Erik & Bergenstråhle, Sven: Boendets betydelser och boendes värderingar. Sociologiska institutionen, Göte-

borgs universitet, 2004.  
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På grund av befolkningens ålderssammansättning dör det fler än som föds i Dalarna. 
För att bevara sin befolkningsstorlek är Dalarna alltså beroende av att fler flyttar in än ut. 
I enkäten ställdes en direkt fråga om de svarande trodde att de skulle flytta från Dalarna 
inom fem år, och i så fall varför. Dessutom fick de som hade flyttat in de senaste fem åren 
besvara varför de hade flyttat in och hur de hade upplevt flytten, se Figur 14. 

Det viktigaste skälet till att flytta från Dalarna var arbete, även i den yngsta ålders-
gruppen (med studier strax efter). Ett annat viktigt skäl är att man vill förbättra sin livs-
miljö genom att flytta från Dalarna (drygt tjugo procent angav det). Detta överensstäm-
mer väl med resultatet från en flyttundersökning år 2000. 

För dem som flyttat till Dalarna de senaste fem åren var det viktigaste skälet att man 
ville förbättra sin livsmiljö, följt av arbete och sociala skäl. 
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Figur 14 De som tror att de kommer att flytta från Dalarna inom fem år fick ange vilket skäl som gör att de vill 
flytta. Gruppen som flyttat till Dalarna de senaste fem åren fick ange varför de flyttat hit. Figuren visar andelen 
av resp. grupp som angett de olika skälen. 

Det finns skillnader mellan könen i vilka skäl man har till både in- och utflyttning. 
Kvinnorna som flyttat in åberopar främst livsmiljön, sociala skäl och kärlek; arbetet 
kommer på fjärde plats. Männen sätter arbetet på förstaplatsen men gör i övrigt i stort sett 
samma rangordning. För dem som har planer på att flytta ut är arbetet det viktigaste skälet 
för både kvinnor och män; för kvinnorna är det sociala skäl som är näst viktigast, för 
männen livsmiljön.  
På frågan om man trodde att man skulle flytta inom fem år svarade ca 15 procent av alla 
svarande att de skulle flytta, se Figur 15. Bland dem som bott här längre än fem år var 
andelen ca 13 %, bland dem som flyttat in de senaste fem åren strax över 30 procent och 
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bland dem som bott här kortare tid än tre år 38 %. Det är alltså mer än dubbelt så stor 
risk att man ska flytta om man nyligen har flyttat in. Detta är något som är särskilt uttalat 
för de yngre, men gäller också för alla åldrar upp till 65 år. T.ex. tror ca 30 procent av alla 
män i åldersgruppen 55–64 år som flyttat in att de kommer att flytta från Dalarna inom 
fem år. 
 

 

Figur 15 Andel som tror att de kommer att flytta från Dalarna inom fem år, uppdelat på kön och ålder. Den 
heldragna linjen anger andelen för alla svarande och den streckade anger andelen av dem som flyttat in de senaste 
fem åren. 

Utöver de satsningar som görs för att få människor att flytta till Dalarna, är det uppenbart 
att något också måste göras för att få folk att stanna när de väl har kommit hit. Att de 
som flyttat hit nyligen är mer inställda på att flytta härifrån kan eventuellt förklaras med 
att de ligger lägre än genomsnittet när det gäller trivsel och livskvalitet. Men en annan del 
av förklaringen kan säkert vara att de har ett livsmönster där flyttningar är en naturlig del. 
 
Andelen som tror att de kommer att flytta från Dalarna varierar kraftigt beroende på var 
man är född, se Figur 16. De som är mest stationära är de som bor i den kommun de är 
födda, följt av dem som är födda i övriga Dalarna. Mest flyttvilliga är de som är födda 
utanför Europa, där drygt var tredje av alla svarande tror att de kommer att flytta. 

 Skälen för inflyttarna att flytta ut är ungefär desamma som för andra: arbete är den 
överlägset viktigaste faktorn, med sociala skäl på andra plats. Bättre livsmiljö kommer på 
tredje plats. 
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Figur 16 Flyttvilja uppdelat på var man är född. 

 

Inflyttarnas upplevelse 
Inflyttarna fick svara på frågan om de var nöjda med sin flytt till Dalarna. 73 % svarade Ja, 
24 % svarade ”Både och”. 4 % var missnöjda med flytten. 

Fråga 66 handlar om hur den som flyttat in till sin nuvarande bostadsort kände sig 
mottagen (även människor som flyttat till en annan ort inom samma kommun räknas som 
inflyttare). Frågan är uppdelad på tre nivåer: mottagandet i hemkommunen, mottagandet 
bland grannarna, mottagandet bland dalfolket i övrigt. De inflyttade som finns med bland 
de svarande i undersökningen är inte fler än 405 personer, vilket gör att man inte med nå-
gon statistisk säkerhet kan bryta ner svaren på små undergrupper. Men vissa skillnader går 
att urskilja. 

På de flesta håll känner sig inflyttarna välkomnade framför allt av sina grannar. I tre 
kommuner känner de sig något mer välkomnade av dalfolket i allmänhet, och bara i 
Smedjebacken är det kommunen själv som stått för det bästa mottagandet 

Det här är en fråga där de olika geografiska nivåerna är tydligt skilda åt i själva frågan. 
Trots det är den nog ett exempel på att erfarenheter från en nivå färgar av sig på bedöm-
ningen av de andra nivåerna. Ludvika och Borlänge hamnar längst ner på betygsskalan när 
det gäller kommunens mottagande. Ser man kommunvis på grannarnas mottagande så är det 
samma kommuner som får sämsta betyget, och de kommer bland de sista även när det 
gäller bemötandet från dalfolket i allmänhet. Men vilken nivå som mest bidragit till den ne-
gativa upplevelsen går inte att utläsa ur materialet. 
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I Malung/Sälen, men också i Falun och Borlänge, uppfattas den egna kommunens 
mottagande som klart sämre än dalfolkets i allmänhet, medan det är tvärtom i framför allt 
Orsa och Avesta – där har man känt sig mindre välkommen i Dalarna än i kommunen. 

MOTTAGANDET I DALARNA 
De flesta känner sig väl mottagna som inflyttade i Dalarna. En knapp tredjedel av de sva-
rande har angett ”Mycket vänligt”, drygt en tredjedel ”Ganska vänligt”. Bara 8 personer 
(2 %) har känt sig mycket eller ganska ovänligt bemötta. 

Här stämmer inte bilden att kvinnorna i allmänhet är mer nöjda än männen. Särskilt 
de yngre kvinnorna, upp till 35, känner sig mindre välkomna än de jämnåriga männen. 
För ovanlighetens skull är det inte heller de med pedagogisk utbildning som är mest 
nöjda, utan i stället de som har ekonomisk eller samhällsvetenskaplig utbildning. Att vara 
föräldraledig tycks sammanfalla med ett bra mottagande, liksom att vara chef/beslutsfat-
tare. 

De utomnordiska invandrare som svarat på undersökningen är inte fler än 42, så en-
skilda svar får stark genomslagskraft. Med detta i minnet kan man ändå konstatera att den 
gruppen upplever sig ha fått det sämsta bemötandet av dalfolket. Bästa välkomnandet 
som inflyttare får man om man är född i någon annan kommun i Dalarna.  

MOTTAGANDET I KOMMUNEN 
Mottagandet av den egna kommunen får något sämre betyg, men även här har drygt 60 % 
blivit ganska eller mycket vänligt bemötta. Bara 3 personer anser att de blivit mycket 
ovänligt bemötta av sin kommun, 7 tycker att bemötandet var ganska ovänligt. Ludvika 
och Borlänge framstår som de kommuner som är sämst på att välkomna sina inflyttare. 
Där är 47–48 % av inflyttarna mycket eller ganska nöjda med kommunens mottagande, 
att jämföra med 79 % i den bästa kommunen, Mora. 

En uppdelning efter hushållets årsinkomst visar, kanske lite förvånande, att det är de 
med den lägsta inkomsten, under 200 000 kr, som känner sig bäst emottagna av sin kom-
mun. Utbildningsnivån verkar inte spela någon roll, inte om man är återvändare eller ”helt 
ny”, inte heller var man är född. Dock kan man notera att av de totalt tio personer som 
känner sig ovänligt bemötta av sin nya hemkommun är tre invandrare. 

MOTTAGANDET FRÅN GRANNARNA 
I allmänhet är inflyttarna alltså mer nöjda med hur de har blivit mottagna av sina nya 
grannar än med mottagandet i övrigt. Tre av fyra har blivigt vänligt bemötta. Hedemora 
ligger allra främst när det gäller grannarnas mottagande. 

Det är även här 3 resp 7 personer som känner sig mycket eller ganska ovänligt be-
mötta av sina grannar, och fem av dem är invandrare. Mest nöjda med mottagandet är 
återvändarna, som ju ofta har gamla nätverk att återvända till, och man tycks bli bättre 
mottagen av sina grannar ju längre från stadscentrum man bosätter sig. Kvinnorna känner 
sig i allmänhet bättre mottagna än männen, utom i den allra äldsta åldersgruppen. 
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Avslutande diskussion 

Dalarnas invånare är i allmänhet ganska nöjda med sin livsmiljö och sin livskvalitet, det 
kan man utläsa ur svaren på Region Dalarnas enkät. Resultatet är inte överraskande; det 
stämmer med tidigare undersökningar och är dessutom det vanliga när man frågar ett 
slumpmässigt urval ur befolkningen i Sverige. Det är naturligtvis ändå glädjande, och den 
som är med och formar livsvillkoren för människorna i Dalarna kan ha anledning att vara 
stolt. Men kanske ändå inte nöjd – det finns grupper som har det tydligt sämre än andra, 
och det finns aspekter av livet som befolkningen är mindre nöjd med. 

Vi har i den här rapporten valt att rikta uppmärksamheten på en del av det som verkar 
mindre bra – inte för att det dominerar, men för att man kanske kan göra någonting åt det 
och därmed göra totalbilden ännu bättre. 

För många av enkätens frågor har vi redovisat svaren uppdelade per kommun. Det är 
en ofta efterfrågad kunskap, men det betyder inte alltid att det är den bästa analysnivån, 
och det ska sällan läsas som betyg på den kommunala politiken eller verksamheten. Dels 
kan det finnas kommuner med stora skillnader inom sig (t.ex. Malung/Sälen), dels kan det 
vara demografiska eller andra skillnader mellan kommunerna som bättre förklarar olik-
heter i svaren än vad kommunens agerande gör. Om man vill använda enkätmaterialet 
som underlag för beslut om förändring krävs alltså oftast ytterligare analys. 

Det kan också behövas ytterligare undersökningar för att säkerställa att svaren inte 
speglar något annat än de är avsedda att spegla. Som vi skrev om i det inledande avsnittet 
om svarens geografi utspelar sig livet på många geografiska nivåer samtidigt, och män-
niskors upplevelser på en nivå tenderar att färga av sig på deras omdömen även om andra 
nivåer. Men i vilken utsträckning detta sker är svårt att komma åt med en enkät, det kan 
krävas mer intensiva metoder som intervjuer eller fokusgrupper för att få en bättre bild av 
hur svaren formas. 

Vad är det som spelar roll? 
Vi har i resultatgenomgången grupperat frågorna efter olika dimensioner som påverkar, 
eller om man så vill bygger upp, livskvaliteten. Dimensionerna har olika vikt för olika in-
divider, men balansen kan också förändras genom livet eller beroende på livssituationen, 
t.ex. vid en flytt.  

Från andra undersökningar vet man att de praktiska aspekterna spelar större roll vid 
inflyttning än vid utflyttning/kvarboende, eller annorlunda (och lite förenklat) uttryckt: 
den som står i begrepp att flytta till en plats lägger vikt vid information om serviceutbud 
och tillgänglighet. Man flyttar inte så gärna till en plats som är dåligt försörjd. Den som 
bott länge på en plats har anpassat sig efter förutsättningarna och lärt sig att lösa sina 
praktiska behov. Annat, framför allt de sociala nätverken, är viktigare och gör att man 
väljer att stanna även om servicen försämras. 
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Det omvända förhållandet gäller i viss mån den sociala dimensionen: för den som 
redan bor på en plats är de sociala kontakterna och tryggheten oftast mycket betydelse-
fulla, medan den som överväger att flytta till ett område normalt inte har några sociala 
mönster att värdera på den nya platsen. Undantag finns, som t.ex. återflyttare och en och 
annan som har förväntningar om att det går att bygga upp ett gott socialt liv på just den 
platsen, t.ex. för att man vet att det finns likasinnade där.  

Den estetiska dimensionen, att landskapet och bebyggelsen uppfattas som vackert 
och tilltalande, är någonting som ofta kommenteras av besökare men också en källa till 
njutning och stolthet för invånarna. Vacker natur värderas också högt i enkätsvaren, och 
ett sjönära boende lockar mer än annat. Däremot anges vacker natur mindre ofta som en 
orsak till flyttning, men det är säkert något som vägs in när man väljer mellan olika tänk-
bara bosättningar. 

Den estetiska dimensionen är besläktad med den symboliska, dvs. vad landskapet/ 
orten ”står för” och hur ens hemort uppfattas av andra. Dalarna som landskap och be-
grepp har ett högt symbolvärde jämfört med många andra delar av Sverige, både bland 
dem som bor här och bland utomstående. Det har visat sig att många ”återflyttare” väljer 
att bosätta sig någon annanstans än i uppväxtorten, men att det är viktigt att det ändå blir 
i ”Dalarna”. 

Att det går att försörja sig är givetvis tyngdpunkten i den ekonomiska dimensionen. 
Hur starkt den styr var man bosätter sig beror delvis av konjunkturen och situationen på 
arbetsmarknaden, i viss mån också av pris och tillgång på bostäder, drivmedelspriset samt 
möjligheterna att arbetspendla och/eller distansarbeta. För den som har sin försörjning 
t.ex. genom pension kan det i stället vara prisnivån på boende, resor och inköp som domi-
nerar den ekonomiska dimensionen. 

Om man ska kunna leva det liv man vill leva måste man också få utrymme för önsk-
ningar utöver livets nödtorft. För någon innebär det bosättning i enskilt läge, där man kan 
ägna sig åt det man vill utan att bi störd och utan att störa. För en annan innebär det att 
man vill bo nära andra människor med liknande intressen, så att det går att utöva eller ta 
del av en verksamhet tillsammans med andra. Detta ryms i den kulturella dimensionen, 
som alltså inte primärt handlar om ”finkultur”. 

Det kan vara intressant att titta på vilken sorts boende som verkar kunna uppfylla 
många av dessa dimensioner. På den direkta frågan om livskvalitet är skillnaderna små, 
med Villaområde som det bästa, följt av Enskilt läge; det är egentligen bara Stad/centrum-
miljö som har markant lägre (men ändå högt) värde. Mindre ort kommer lägst av de öv-
riga, något som stämmer med andra boendeundersökningar; där har man kanske inte 
riktigt vare sig stadens eller den rena landsbygdens fördelar, och både den kommersiella 
och den offentliga servicen har blivit allt tunnare.  

Ser vi på trivsel och trygghet samt om de svarande tycker att det är en bra uppväxt-
miljö för barn framstår Villaområde även här som det bästa alternativet, tätt följt av By på 
landet. De som bor I enskilt läge uppvisar den allra bästa trivseln, men deras trygghet är 
inte lika stor och de tror inte i lika hög grad att det är en bra uppväxtmiljö för barn. 
Stad/centrummiljö framstår som det sämsta alternativet, men skillnaden är tydligast när 
det gäller om det är lämplig uppväxtmiljö för barn. Trivs gör man i stort sett även där. 
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Att bo kvar i eller ha återvänt till födelsekommunen ser ut att vara en god förutsätt-
ning för trivsel och trygghet; är man utomeuropeisk invandrare är det troligt att man be-
finner sig bland dem med lägst värden bland de grupper vi urskiljt. Men även andra in-
flyttade gör en lite lägre värdering av trivsel, trygghet och uppväxtmiljö än de infödda; 
däremot är det gruppen inflyttade från övriga Sverige som totalt sett anser sig ha den 
bästa livskvaliteten. 

Det kan hänga ihop med att den allra bästa grunden för en bra livskvalitet verkar vara 
hög inkomst, gärna också hög utbildning, och bland dem är både inflyttade och återflyt-
tare överrepresenterade – återflyttare har de högsta inkomsterna, inflyttade den högsta ut-
bildningen.  

Finns det särskilda problem? 
Att vara sjuk- eller förtidspensionär, arbetslös och eller invandrare ger sämre förutsätt-
ningar för livskvalitet och framtidstro; det är kända förhållanden som också bekräftas i 
den här undersökningen. Vad vi också vill lyfta fram är den grupp som bor i stads/cent-
rummiljö, i hyrd och ofta liten bostad, ofta med låg utbildning och låg hushållsinkomst 
(många av dem, men naturligtvis inte alla, tillhör just de inledningsvis nämnda kategorier-
na). Den gruppen upplever sämre livskvalitet, sämre trygghet, sämre hälsa, sämre socialt 
liv och har sämre tro på sin egen framtid, förutom att man anser sig ha en sämre upp-
växtmiljö för barn. Det är tydligt att detta är en bild som inte bara gäller storstädernas 
förorter utan lika väl mindre och medelstora orter i Dalarna.  

Flyttningar 
Som vi nämnde i resultatredovisningen har Dalarna en befolkningssammansättning där 
det årligen dör fler än som föds, och så kommer det att vara under lång tid framöver. Om 
befolkningens storlek ska kunna bibehållas måste alltså fler flytta in än ut. Att man för-
söker öka inflyttningen är naturligt, men det är samtidigt en ”marknad” med hård konkur-
rens om barnfamiljerna med andra delar av landet. Rimligen måste en fortsatt invandring 
till för att hålla befolkningssiffrorna uppe. Då förefaller det problematiskt att det finns en 
så stor tveksamhet inför detta, att bara drygt hälften av de svarande tror att ökad invand-
ring skulle vara bra för Dalarna (se s. 39). 

En annan fråga är om man också kan och bör påverka utflyttningen. Vi har inte uti-
från undersökningen något svar på om man bör uppmuntra eller bromsa den utflyttning 
som finns bland unga vuxna. För individernas del är utbildning och nya impulser antagli-
gen för det mesta positivt. Men om det inte finns arbetsmöjligheter i hemlänet som 
motsvarar den högre utbildningen är risken stor att de inte kommer tillbaka, att man ”ut-
bildar bort begåvningsreserven”. Stimulerande arbetsmöjligheter på hemmaplan som inte 
kräver lång högskoleutbildning skulle kunna få fler att ”stanna hemma”. Prognoserna om 
en kommande arbetskraftsbrist, som framstår som ett hot för delar av näringslivet och 
därmed kommunerna, kanske i stället kan framstå som en möjlighet för den som gärna 
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håller sig kvar i Dalarna. Detta är i hög grad en fråga för näringslivet men också för 
kommunerna och dem som formar ungdomarnas bild av det möjliga och önskvärda. 

Men framför allt är det intressant att titta på den grupp som flyttat in till Dalarna men 
som flyttar härifrån igen efter några år, liksom de infödda som flyttar härifrån senare i li-
vet. Är det ett led i en planerad eller åtminstone väntad karriärväg, eller är det ett utslag av 
besvikelse? Vi vet att det finns exempel på det senare, men vi vet inte omfattningen. Kan 
vi göra något för att hålla dem kvar? Även om de inte väljer att stanna resten av livet kan 
ju varje ytterligare år i Dalarna ha betydelse för t.ex. den kommunala ekonomin liksom 
kanske för Dalarnas rykte. 

Det kan finnas skäl att se närmare på inflyttarnas ”transaktionskostnader” (se ovan s. 
16) – hur uppfattas de och vilka möjligheter finns det att minska dem? Nyinflyttade upp-
ger i genomsnitt lite sämre värdering av sin livskvalitet än övriga. Finns det skillnader 
mellan olika delar av Dalarna (geografiska och/eller sociala)? Ett vanligt svar i intervjuer 
med inflyttare är att det är ”svårt att komma in”. Är det extra vanligt i Dalarna? Kan man i 
så fall förändra det – utan att förlora styrkorna med det sociala kitt som är en del av orsa-
ken? 

Här skulle det också kunna vara intressant att titta på hur olika grupper prioriterar 
bland politikområdena. Dock visar sig de flesta överens om att prioritera hälso- och sjuk-
vård, utbildning och vård/omsorg. Vissa skillnader kan vi se: de (svenskfödda) inflyttade 
bland svararna värderar miljö och klimat, näringsliv och företagande, kommunikationer 
samt kultur högre än de som är födda i Dalarna gör. Invandrarna sätter hälso- och sjuk-
vård, kommunikationer och kultur något högre men utbildning samt vård och omsorg 
något lägre än övriga grupper.  
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