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Förord
Följande rapport redovisar synen på olika typer av service på landsbygden i
Västernorrlands län. Rapporten avgränsar sig till de områden där länets 30 små
landsbygdsbutiker ligger.
För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges
gles- och landsbygder har regeringen beslutat att varje län ska ha ett regionalt
serviceprogram. Projektet hållbar serviceutveckling på landsbygden bygger på det
regionala serviceprogrammet för Västernorrland 2009-2013.
Rapporten är en del av projektet hållbar service på landsbygden som har till syfte att
bidra till bibehållen och utvecklad service för företag, hushåll och besökande. För att
åstadkomma detta är det viktigt att kunskapsnivån kring vad individer tycker om
servicen på landsbygden höjs, något som rapporten syftar till. Ett annat syfte med
rapporten är ge ett underlag för planering av kommande regionala serviceprogram.
Rapporten har författats av Ipsos Sweden AB, bestående av Anna Ullman
(uppdragsledare), Anja Tikkanen Weiszflog, Ola Hilltorp och Nicklas Källebring. Ipsos
Sweden AB är ansvarig för innehållet i rapporten. En arbetsgrupp bestående av Jessica
Friberg, Daniel Gustavsson Länsstyrelsen i Västernorrland, Anna Ullman, Anja
Tikkanen Weiszflog, Ola Hilltorp Ipsos Sweden AB, har aktivt medverkat i arbetet och
givit synpunkter genom hela processen.
Det är vår förhoppning att undersökningen ska kunna ge värdefull bakgrund till det
fortsatta arbetet med att utveckla servicen på landsbygden.

Härnösand den 15 november 2013

Bo Källstrand

Jessica Friberg

Landshövding

Projektledare
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0 Sammanfattning & slutsatser
Detta kapitel sammanfattar resultaten från den enkätundersökning som besvarats av
cirka 2300 personer på landsbygen i Västernorrland. Undersökningen genomfördes
under augusti och september månad 2013.

0.1 Fantastisk natur men brist på samhällsservice
Det bästa med att bo på landsbygden i Västernorrland är den fantastiska naturen med
alla möjligheter till ett rikt friluftsliv. I andra hand uppskattar man att det är lugn och
ro samt den sociala miljön med släkt, vänner och trevliga grannar. Ortsborna upplever
att samhällservicen över tid har utarmats och att de numera måste ta sig till närmaste
tätort för att få tillgång till basservice. Majoriteten känner viss pessimism inför
framtiden och sex av tio tror inte att orten kommer att se fler inflyttande under de
närmaste åren. Det är relativt stora skillnader mellan de respektive orterna med
avseende på hur optimistisk man är inför framtiden och hur stark gemenskap och
lokalt engagemang det finns på orten. På den den ort med starkast framtidstro och
lokalt engagemang är sju av tio ortsbor positiva, motsvarande siffra för den ort som
återfinns längst ned på listan är tre av tio positiva.
Åtta av tio boende tycker inte att kommunerna visar intresse och engagemang för de
aktuella orterna. Många går så långt som att säga att de känner sig övergivna av
kommunen och efterlyser engagemang och intresse från kommunens sida. Ortsborna
önskar satsningar på framtiden i form av jobb, infrastruktur, turism och utökad
samhällsservice generellt.

0.2 Mest prioriterade samhällstjänster
Undersökningen visar att ortsborna tycker att det är viktigast att myndigheter och
kommuner prioriterar satsningar på följande samhällstjänster:
•
•
•
•
•
•

Se till att existerande dagligvarubutiker och skolor/barnomsorg får vara kvar
Arbeta för en bättre mobiltäckning i regionen
Förbättra kvaliteten på vägarna/inklusive snöröjning
Bättre tillgång till vård och omsorg för de boende
Säkerställa tillgång till bredband/hastighet på bredband/internet
Öka tillgången till kollektivtrafik

I undersökningen ställs frågor om femton olika typer av samhällsservice och ortsborna
tycker att nästan samtliga dessa tjänster är viktiga. Listan är en sammanställning av de
tjänster som bedöms vara mest prioriterade men det bör poängteras att även andra
samhällstjänster bedöms vara mycket viktiga. De tre tjänster som anses mindre viktiga
är: tillgång till bibliotek, systembolag/systemombud och spelombud.
Eftersom satsningar på samhällstjänster och infrastruktur är långsiktiga bör man
särskilt beakta de yngres behov och prioriteringar. Resultaten visar att de yngre lägger
större vikt vid mobiltelefonitäckning, bredband och tillgång till skola och barnomsorg.
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Sex av tio ortsbor är nöjda med tillgången till en dagligvarubutik. Det är glädjande att
den samhällstjänst som ortsborna rankar som allra viktigast är den man överlag är
mest nöjd med (tillgång). Nu riktar sig undersökningen primärt till orter där det finns
en lokal dagligvarubutik så resultaten är kanske inte överraskande i sig, men avståndet
till närmaste butik kan trots detta vara relativt långt. Tre av tio ortsbor har längre än 7
km till sin lokala butik.

0.3 Den lokala butiken är livsviktig men man storhandlar i stan
Undersökningsresultaten visar att ortsborna vill behålla den lokala butiken, den är
livsviktig för orten och en stor majoritet säger att den är viktig för dem personligen. I
praktiken fungerar den lokala butiken i första hand som ett ställe där man
kompletteringshandlar, och de flesta av de boende i undersökningsområdet gör
majoriteten av sina inköp någon annanstans. Våra inköpsvanor har ändrats och
konsumenter har högre krav och väljer att åka längre för att göra sina inköp. Skälet till
att de väljer att handla i en annan butik är framförallt ett större sortiment och lägre
priser. Men även andra faktorer som kundkort och bättre öppettider spelar in. Många
gånger sker inköpen av varor i samband med att man gör andra ärenden i stan.
Sammantaget är sex av tio kunder nöjda med sin lokala butik. Det finns stora
skillnader mellan de 26 butiker som ingår i undersökningen, i topp ligger en butik med
88 procent nöjda kunder och längre ned på listan återfinns butiker där en eller två av
tio kunder är sammantaget nöjda. Överlag är kunderna mer nöjda med kvalitén än
med sortimentet i sin lokala butik.
En stor majoritet tycker att ägare och personal i den lokal butiken lyssnar på kunderna
men en avsevärt lägre andel tycker att butiken utvecklas och är nytänkande. Även om
villkoren för de lokala butikerna är tuffa så finns det vissa butiker som lyckas bättre än
andra och det finns inget tydligt mönster vad gäller andelen nöjda kunder och
storleken på butik. Det indikerar att det finns en förbättringspotential för enskilda
butiker att bättre möta kundernas behov. De boende uttrycker en stark önskan och ett
behov av en lokal butik men samtidigt visar undersökningen att framförallt de yngre
ortsborna inte är köptrogna mot den lokala butiken. Det är svårt att tänka sig att man
genom att vädja till kundernas lojalitet kan vända den utvecklingen.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Länsstyrelserna fick under 2009 i uppdrag av regeringen att utforma ett Regionalt
Serviceprogram. Genom ett likartat programupplägg i alla län för hanteringen av de
regionala och lokala servicefrågorna vill regeringen åstadkomma en samling och
kontinuitet i det regionala arbetet. Länsstyrelsen Västernorrland ansvarar för projektet
Hållbar serviceutveckling på landsbygden. Programmet pågår under perioden 20102013 och innehåller en rad aktiviteter som syftar till att bibehålla och utveckla servicen
på landsbygden. Denna rapport är framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen
Västernorrland inom ramen för projektet Hållbar serviceutveckling på landsbygden .
En förutsättning för att länets invånare ska kunna bo och verka på landsbygden är att
det finns tillräckligt god service på orten.
Enligt direktiven ska arbetet med att främja en grundläggande servicestruktur präglas
av en helhetssyn med sektorsövergripande samverksanslösningar. Innehållet i
programmet ska förankras i breda partnerskap med företrädare för kommuner, lokalt
näringsliv, servicegivare och lokala utvecklingsgrupper. Det Regionala
Serviceprogrammets, RSP, syfte i Västernorrland är att lotsa initiativkraften hos lokala,
regionala och nationella aktörer till insatser som ger en god, funktionell och hållbar
service i hela länet med särskild betoning på kommersiell och social service i landsoch glesbygder. Programmet ska bl.a. styra användningen av det statliga stödet till
kommersiell service (SFS 2000:284) men ska också kunna användas i annan statlig
resursprioritering och av andra offentliga, kommersiella och ideella aktörer, som vill
främja tillgången till en bra service i länet.

1.2 Syfte
Rapporten ska bidra till öka kunskapsbasen kring hur de boende värderar och bedömer
servicen på ett 30-tal orter i länet. Det övergripande syftet är att ge att ge en
nulägesbeskrivning och generera kunskaper om vad människor tycker om den
existerande servicen med fokus på den lokala livsmedelsbutiken (sortiment, kvalitet
och service i butiken).
Rapporten ska även fungera som ett planeringsunderlag inför kommande regionala
serviceprogram och besvara frågan om hur de boende prioriterar olika typer av
samhällsservice. Mer specifikt syftar rapporten till att ge svar på följande frågor: Hur
rangordnar man mellan olika tjänster och infrastrukur såsom vägar, bredband,
mobiltäckning och sjukvård och vilken service är viktigast att prioritera inför
framtiden.
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2 Läsanvisningar
Via innehållsförteckningen i denna rapport kan läsaren snabbt få en bra överblick över
innehållet i rapporten och var olika resultat presenteras. I slutet av rapporten finns
även en förteckning över de diagram och tabeller som finns i rapporten.

2.1 Rapportens olika delar
Undersökningsresultaten redovisas i olika delar
1. Huvudrapport – en sammanställning av undersökningsresultaten
huvudsakligen redovisat på totalnivå.
2. Diagramrapporter- för den som vill ta del av resultatet per kommun eller per
butiksort så finns informationen sammanställd i diagramrapporter. Dessa
rapporter innehåller endast en resultatredovisning med siffror och diagram
men utan förklarande text. Diagramrapporterna finns tillgängliga på
Länsstyrelsens hemsida.
3. Korstabeller. Redovisning av resultaten i tabellform, med olika demografiska
nedbrytningar. Tabellerna redovisas i en separat bilaga.
4. Frågeformuläret, redovisas i en separat bilaga.
2.1.1 Huvudrapport
Kapitel 3 redovisar resultaten för hur de boende ser på sin ort, vad är det bästa och det
sämsta med att bo där och hur ser man på framtidstro, mötesplatser, gemenskap samt
kommunens engagemang på orten.
Kapitel 4 utgör huvudkapitlet i rapporten och där redovisas hur de boende bedömer
den aktuella servicen på orten och vilken service man anser vara den viktigaste inför
framtiden.
Kapitel 5 är resultatet från frågorna om hur man bedömer den närmaste matbutiken
med avseende på sortiment, kvalitet och service. Resultaten redovisas på övergripande
nivå.
Kapitel 6 redogör för demografi samt andra bakgrundsvariabler.

2.2 Diagram och tabeller
I rapporten används ett antal olika typer av diagram och tabeller för att åskådliggöra
resultaten.
•

Stapeldiagram: åskådliggör resultaten på frågorna i form av staplar. Notera att
resultaten på vissa frågor summerar till mer än 100 procent eftersom man kan
ange fler än ett svar på frågan (sk multi-kodade frågor).

•

Plottdiagram: visar resultaten från två frågor i ett koordinatsystem. På x-axeln
redovisas värdet på fråga A och på y-axeln redovisas värdet på fråga B.

•

Balansdiagram: anger andelen positiva (de två högsta betygen på en femgradig
skala) i blå färg till höger i diagrammet och andelen negativa (de två lägsta
betygen på en femgradig skala i röd färg till vänster i diagrammet). Andelen
som har gett betyget ”3 varken eller” redovisas inte i diagrammet. De siffror
som anges är baserade på andelen som besvarat frågan, dvs de som svarat ”vet
ej” på frågan exkluderas från basen. Balansdiagrammen summerar till 100
procent.
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2.2.1 Avrundningsfel
Samtliga siffror i diagram och tabeller redovisas i procent om inget annat anges.
Siffrorna i diagram, tabeller och bilder summerar inte alltid exakt till 100 procent utan
det kan skilja på någon procentenhet till följd av avrundningsfel.
2.2.2 Statistiskt signifikanta resultat
Resultat som markerats med stjärnor i diagrammen visar att resultatet är statistiskt
signifikant jämfört med totalen. Det innebär att skillnaden är statistiskt säkerställd på
95 procents nivån.

2.3 Begreppsförklaringar
För att underlätta läsförståelsen har ett antal av de i rapporten vanligt förekommande
begreppen definierats enligt nedan:
Butiksort

= Totalt 30 stycken orter på landsbygden i Västernorrlands
län där det finns en livsmedelsmedelsbutik eller där det
nyligen funnits en butik. Följande orter ingår:
Alby, Docksta, Edsele, Flärke, Gideå, Hemling, Holm,
Hälledal, Indal, Klockestrand, Kölsillre, Liden, Ljungaverk,
Ljustorp, Lugnvik, Långviksmon, Mjällom, Myckelgensjö,
Nora, Resele, Sidensjö, Skorped, Solberg, Stigsjö,
Torpshammar, Trehörningsjö, Undrom, Viksjö, Östavall och
Överturingen.

Postnummerort

= Med postnummerort avses följande 26 postnummerorter:
Alby, Bredbyn, Docksta, Edsele, Gideå, Härnösand (Stigsjö)
Indal, Liden, Ljungaverk, Ljustorp, Lugnvik, Långviksmon,
Mjällom, Noraström, Näsåker (Resele), Ramvik,
Sandöverken, Sidensjö, Skorped, Solberg, Torpshammar,
Trehörningsjö, Undrom, Viksjö, Östavall och Överturingen.

Västernorrlands län

= däri 7 ingående kommuner:
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge,
Örnsköldsvik

Totalt

= annat begrepp för hela undersökningsområdet dvs
samtliga personer som ingår i undersökningen.

Ortsborna/boende

= invånare i åldern 19-89 år boende i respektive
postnummerort.

Lokala butiken

=avser den närmaste dagligvarubutiken på orten där man
bor. I vissa fall rör det sig om lite större livsmedelsaffärer
och i andra fall kan det vara en mindre kiosk.

I rapporten görs vid några tillfällen en distinktion mellan begreppen Infrastruktur och
Samhällsservice. Med infrastruktur avses i denna rapport sammhängade system
såsom: vägar, järnvägar, internet/bredband, vatten- och avloppsnät. Med
samhällsservice åsyftas de grundläggande tjänster som krävs för att männskor ska
kunna bo, leva och försörja sig på orten. Tjänsterna tillhandahålls av såväl privata
företag som som av offentliga aktörer, som exempel kan nämnas; banktjänster,
barnomsorg, skola och mataffär.
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3 Synen på orten
I detta avsnitt redogörs för resultaten av den del av enkäten som handlade om orten
generellt. Formuläret inleddes med tre stycken öppna frågor där de boende med egna
ord fick beskriva vad de tycker är det bästa med att på orten, vad de är mest missnöjda
med och vad de tycker är viktigast för att orten ska utvecklas på ett positivt sätt. Svaren
har sedan kodats i olika kategorier för att kunna redovisas statistiskt. Syftet med de
öppna frågorna är att fånga ortsbornas spontana svar på frågorna. Vad är det man först
tänker på när det gäller missnöje och utveckling? Frågorna kan besvaras med flera
meningar och därför kan en och samma person ha angett fler olika svar vilket gör att
stapeldiagrammen summerar till mer än 100 procent.

3.1 Närhet till naturen är det bästa med att bo på landsbygden
i Västernorrland
3.1.1 Naturen, lugnet och social miljö viktigaste skäl till att man trivs
Det i särklass viktigaste skälet till att man tycker om att bo på landsbygden i
Västernorrland är naturen, nästan hälften av alla respondenter, (49 procent) svarade
detta. Många har svarat naturen generellt andra har specifikt tagit upp olika aspekter
av naturen som: möjlighet till fritluftsliv, landskapet, havet/vattnet och att det är
vackert. Om man klassificerar även dessa svar under ”naturen” så ökar andelen till två
tredjedelar. I andra hand tycker man det bästa med orten där man bor är att det är
lugn och ro samt den sociala miljön: gemenskap, samhörighet att man bor nära
vänner och familj. Ett typiskt svar på vad man tycker bäst om med boendeorten:
”Närmiljön, vackra omgivningar, en god boendemiljö, avstressande, närkontakt med
grannar, goda möjligheter till friluftsliv.” Naturen är också det viktigaste för turister i
Västernorrland. Det visar den gästundersökning som projekt Bäst 2020 genomförde
2012.

3.1.2 En av tio tycker att basservice är det bästa med att bo på orten
En av tio boende, tar upp tillgången till viss basservice som det bästa med orten. ”Nära
till skog och natur. Att vi har skola vård och mataffär kvar än så länge.” Även andra
aspekter som att det är trevligt folk på orten och friheten är vanligt förekommande
svar. ”Jag tycker det bästa med orten där jag bor är att vi har bra sammanhållning i
byn, vi jobbar tillsammans för att byn ska leva vidare och att det ska flytta in nya
barnfamiljer så att skolan får vara kvar. Det är fantastisk natur här och fina
rekreationsområden. Det är ganska lugnt och förhållandevis lite kriminalitet.
Trevliga människor. Det vilda kan ses nära bebyggelse.”
Det är inga stora skillnader mellan olika åldersgrupper eller mellan män och kvinnor,
svarsmönstret ser ungefär likadant ut. Personer i åldern 35-64 anger i högre
utsträckning naturen och lugn och ro som skäl till att man tycker om att bo på orten,
skillnaden är signifikant. Yngre personer i åldern 19-34 år svarar oftare att man tycker
om orten eftersom den är en trygg uppväxtplats för barnen. Det ter sig ju naturligt att
personer i den ålderskategorin har större fokus på detta. Skillnaden är statistiskt
signifikant.
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Figur 3-1 Vad tycker du är det bästa med orten där du bor?

3.1.3 Mest missnöje med kollektivtrafik, serviceutbud och vägar
När det gäller frågan om vad man är mest missnöjd med så är det vanligaste svaret
kollektivtrafik. Så här skriver en förälder: ”Kollektivtrafiken speciellt kvällar och
helger. Norrtågs tidtabell och gymnasieskolans schema passar inte ihop, barnen
kommer lite sent när de åker tåg.” Ett annat typisk svar från en boende är: ” Avsaknad
av buss, det är drygt 4 km till närmaste busshållplats.”
På andra plats kommer minskat serviceutbud som exempelvis post och bank- och
postservice. De svarande beskriver ofta en negativ utveckling över tid, där olika typer
av service har lagts ned eller flyttats in till närmaste centralort. I stapeldiagrammet
nedan så är svaren kategoriserade efter vilken typ av service man är missnöjd med, om
man summerar samtliga svar som rör serviceutbudet så är det 46 procent som
spontant nämner serviceutbudet, markerat som ljusblått i diagrammet. Sammantaget
är ortsborna mest missnöjda med tillgång till matbutik, skola, drivmedelsstation och
det lokala utbudet av aktiviteter/affärer. På tredje plats kommer missnöje med
vägarna, det inkluderar kvaliteten på vägarna, vägunderhåll och snöröjning.
”Vägunderhållet på allmänna vägen är skandalös, 50-tals standard”
Men man nämner andra orsaker till missnöje: bristen på arbetstillfällen och
myndigheternas eller kommunens ointresse eller oförmåga att lösa de problem som
man upplever. ”Ingen mataffär, ingen framtidstro, utflyttning och kommunens
ointresse för bygden.” Flera svarande tar även upp avfolkningen, att många unga
flyttar. Det låga värdet på husen i bygden gör att det inte lönar sig att sälja utan många
hus står tomma. ”Många gårdar som ägs av utbor. Bygden blir då öde. Dåliga vägar
och ingen mack (…)”.
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Ungefär en av tio, nämner spontant att de är mest missnöjda med bredband/internet
och mobiltäckning. Det är alltså betydligt färre ortsbor som spontant uppger att de är
missnöjda med infrastrukturen för telekommunikation än fysisk infrastruktur i form
av vägar och kollektivtrafik (30 procent missnöjda).
Ett antal personer tar också upp att det är dyrt att bo på landsbygden det man främst
nämner är dyr mat i den lokala butiken och kostsamma pendlingsresor (drivmedel).

Figur 3-2 Vad är du mest missnöjd med vad gäller orten där du bor?

3.2 Vad krävs för att orten ska utvecklas på ett positivt sätt?
3.2.1 Tillgång till skola/barnomsorg och fler arbetstillfällen viktigaste faktorer
Den viktigaste faktorn för att orten man bor på ska utvecklas på ett positivt sätt är
tillgången till skola och barnomsorg, en fjärdedel av ortsborna nämner detta spontant.
”Om vi får behålla dagis och helst får tillbaka fritids kommer fler unga välja att
stanna kvar här eller flytta hit.” Det är kanske inte så konstigt att man ser
barnfamiljer och unga som framtiden och då är tillgången till barnomsorg och
utbildning alldeles avgörande för bygdens framtid. Dels är det en förutsättning för att
barnfamiljer kan bo kvar och dels gör det att man kan attrahera fler att bosätta sig på
orten.
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En lika stor andel (24 procent) menar att det viktigaste för ortens framtid är fler
arbetstillfällen. Svaren handlar om att man vill att jobben ska finns kvar och att
kommun och stat genom olika satsningar (turism, småföretag, utflyttning av statlig
verksamhet) borde skapa fler arbetstillfällen. ”Att jobben finns kvar.
Kommunledningen måste medverka till att kusten får bebyggas. Nuvarande tolkning
av världsarvet och strandnära regler har lagt en död hand över vår kust.”
På tredje plats kommer tillgång till en livsmedelsbutik, nära en femtede, nämner detta
som viktigt. ”Att vi kan behålla grundläggande samhällsservice som: skola, förskola,
affär. Det är grunden för att små samhällen ska överleva. Satsningar på turismen.”
De flesta nämner bara ordet affär och för inga längre resonemang kring detta. Det ter
sig ju också rätt självklart att man tycker att det är viktigt att orten har en lokal butik
där man kan handla mat och andra förnödenheter.
Vidare tycker man att det är viktigt med tillgång till vård/omsorg och kollektivtrafik.
Med tanke på att tre av tio ortsbor är 65 år eller äldre så är det naturligt att många
prioriterar tillgång till vård och omsorg väldigt högt.
3.2.2 Kommunens/myndigheters ovilja och passivitet
Fem procent nämner specifikt kommunens/myndigheternas ovilja eller passivitet när
det gäller landsbygdens möjligheter att leva vidare. Många formuleringar vittnar om
stor frustration och en del ortsbor upplever att kommunen hindrar och motverkar
människors möjlighet att bo kvar på orten. ”Viktigt att Ånge kommun tar sitt ansvar
för oss som bor i glesbygden. Dom river bostäder som folk vill köpa. Dom gör allt för
att utrota oss. Nu har dom tagit bort bokbussen för oss också.” Man önskar tydligare
besked och större engagemang från kommunens sida. ”Positiva signaler från
kommunens politiker att vår ort är värd att satsas på och inga indragningar av skola
skall göras.”
Det är naturligt att indragningar och neddragningar av kommunal service genererar ett
stort mått av missnöje bland de som drabbas av nedskärningarna. De öppna svaren
indikerar att det finns ett stråk av misstroende för kommunpolitikerna och en
upplevelse av att kommunen inte vill att folk ska kunna bo kvar på landsbygden. Det är
ingen stor andel som nämner detta men det är olyckligt om befolkningen misstror
motivet bakom neddragningarna och om förtroendet för kommun (politiker) och
myndigheter sjunker. ”Stat och kommun måste utöka servicen på landsbygden och
göra rätt för sig. Vi har blivit som en mjölko som ska mjölkas och få äta halm och
kvistar.”
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Figur 3-3 Vad tycker du är viktigast för att orten där du bor ska utvecklas på ett positivt sätt?

Det finns nästan inga statistiskt säkerställda skillnader med avseende på kön och ålder.
En signifikant skillnad är dock att ortsbor i åldern 35-64 år är mer benägna att ange
tillgång till skola och barnomsorg som den viktigaste faktorn till att orten ska utvecklas
positivt. En annan statistiskt säkerställd skillnad är att den yngsta ålderskategorin 1934 år i högre utsträckning pekar på fler fritidsaktiviteter som en viktig parameter för
att orten ska utvecklas. Dessa skillnader reflekterar de behov man har i olika livsfaser.

3.3 Optimist/Engagmangsindex
Respondenterna fick ta ställning till ett antal påståenden kring framtidstro,
gemenskap, föreningsliv och öppenhet på orten. Utifrån dessa påståenden har vi
skapat ett index baserat på andelen som instämmer i de sju påståendena. Indexvärdet
per ort är konstruerat som ett medelvärde, dvs alla sju frågor väger lika tungt. Detta
möjliggör en jämförelse mellan de olika orterna för att se om det är några skillnader.
3.3.1 Gemenskap och öppenhet på orten
På totalnivå ser man att nästan hälften av ortsborna instämmer i följande påstående:
”Min ort kännetecknas av öppenhet och tolerans och alla olika människor är
välkomna” . Samma andel uppger att: ”Vi som bor på orten känner en stark
gemenskap och sammanhållning”. Många har nämnt just ”trevliga människor” och
”goda grannar” som det man tycker är positivt med orten. En inte obetydlig andel,
cirka en fjärdedel, tar avstånd från dessa båda påståenden. I ett fåtal öppna svar nämns
ibland jantelagen och en viss ”bymentalitet” som det sämsta med att bo på orten eller
som en respondent uttrycker saken: ”jävliga grannar som är missunsamma och inte
gillar utbölingar”.
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3.3.2 Framtidstro
Fyra av tio ortsbor instämmer i följande påstående: ”På min ort finns framtidstro”. En
nästan lika stor andel, 34 procent, tar avstånd från detta. När ortsborna ombeds ta
ställning till ett omvänt påstående: ”Många som bor här känner pessimism inför
ortens framtid” blir resultatet detsamma. Fyra av tio instämmer och samma andel tar
avstånd från utsagan. Så här uttrycker en ortsbo situationen: ”Det finns för få
arbetstillfällen, det gör att konkurrensen om jobben är stor. Svårt för äldre och de
utan utbildning. Husen är inget värda eftersom få vill flytta dit det inte finns en
skola.”
Myndigheten för skydd och beredskap, (MSB), genomför regelbundet en
attitydmätning bland allmänheten. 1 I MSB-enkäten ställs följande fråga: Om du tänker
dig Sverige fem år framåt, tror du det blir bättre eller sämre att leva i det här landet? Det
går inte att göra någon direkt jämförelse mellan de två undersökningarna eftersom
frågorna är formulerade på olika sätt, men en referenspunkt gör det möjligt att placera
resultatet i ett större sammanhang. År 2012 svarade 35 procent av svenskarna i MSBenkäten att de tror att det blir något eller mycket sämre att leva i Sverige under de
närmaste fem åren. Resultaten i MSB-enkäten varierar en del från år till år och
korrelerar med det rådande konjunkturläget. En första reflektion är att andelen som
uppger att de inte har framtidstro är relativt lika, ungefär fyra av tio glesbygsbor i
Västernorrland och svenskar i allmänhet svarar att de känner viss pessimism inför
framtiden. Men samtidigt handlar frågan om framtidstro om något större än den
rådande konjunkturen och det är svårt att dra någon annan slutsats än att en stor
andel av ortsborna, sex av tio, känner pessimism inför framtiden. På den mer konkreta
frågan om ortens framtid uppger majoriteten, 63 procent, att de inte tror att: ”Fler
människor kommer att flytta till min ort under de närmaste åren.”

3.3.3 Mötesplats och aktivt föreningsliv
Överlag bedömer ortsborna att det sociala livet på orten är begränsat. En tredjedel
upplever att ”(…) det finns ett aktivt föreningsliv med ett stort utbud av aktiviteter”.
Fyra av tio, instämmer inte i detta. Bara en liten andel, 16 procent, instämmer i
påståendet: ”På min ort finns många mötesplatser.”
Sammanfattningsvis visar resultaten att ortsborna är relativt pessimistiska inför
framtiden. Även de parametrar som får högst resultat: öppenhet och toleras och stark
gemenskap och sammanhållning uppvisar en hög andel som tar avstånd från
påståendena. Trots de något nedslående resultaten kan man konstatera att det finns en
en ansenlig minoritet som känner optimism och framtidstro.
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Figur 3-4 I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om orten där du bor?

3.3.4 Optimistindex/Engagemangsindex
Andelen ortsbor som känner framtidstro, gemenskap och öppenhet på orten samt där
det finns mötesplatser och ett aktivt föreningsliv varierar relativt mycket från en ort till
en annan. Nedan redovisas ett ”optimistindex” där samtliga postnummerorter listas
fallande ordning.
Skorped och Docksta är de två orter som ligger i topp med ett indexvärde på över 60
och det är nästan ett dubbelt så högt värde som de tre orter som ligger längst ned på
listan med indexvärde 31: Solberg, Viksjö och Alby. Siffrorna ska tolkas med
försiktighet då baserna dvs. det totala antalet intervjuer för enskilda orter är väldigt få,
vilket ger en stor statistisk osäkerhet i svaren. Detta gäller speciellt för Solberg och
Överturingen som har 15 respektive 36 svar. Trots detta är det intressant att notera att
det är stora skillnader mellan orterna. Sannolikt förklaras skillnaderna i stor
utsträckning av att livsvillkoren på respektive ort varierar. Men man kan fundera över
om det finns andra orsaker som är kopplade till bybornas engagemang, om det finns
eldsjälar på orten och vilka förväntningar man har på vilka tjänster och service som
samhället ska leverera. En försiktig hypotes är att de som upplevt en försämring över
tid är mer negativa än de som inte upplevt neddragningar i samma utsträckning.
Upplevelsen av försämring kan vara viktigare än den faktiska nivån på samhällsservice
och näringsliv.
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Tabell 3-1 Optimistindex – (medelvärdet av sju stycken påståenden x 100)

3.3.5 Kommunens intresse och engagmang
Överlag har ortsborna gett kommunerna mycket låga betyg när det gäller deras
intresse och engagemang för min bostadsort. Totalt sett är det runt åtta av tio som tar
avstånd från påståendet. Endast ett litet fåtal tycker att kommunen visar intressse och
engagemang. Detta grundläggande missnöje har även kommit fram i en del öppna
kommentarer. Det är inga stora skillnader mellan de olika kommunerna i
Västernorrlands län utan de ligger i linje med totalresultatet. Den enda kommun som
sticker ut är Timrå, som får ett signifkant bättre resultat. Där är det en högre andel
som instämmer i påståendet, 15 procent.
Det ställdes inga uppföljningsfrågor kring detta i enkäten som skulle kunna förklara
resultatet. Det är kanske inte så konstigt att människor som bott länge på orten och
som upplevt att samhällsservicen lagts ned eller flyttats till närmaste centralort ställer
sig skeptiska till kommunens intresse och engagemang. Påståendet är skarpt
formulerat och det är kanske ett förväntat resultat men inte desto mindre är det
problematiskt. De öppna svaren indikerar dels att man misstror kommunens motiv
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kring nedskärningar i samhällsservice men det ges också uttryck för att man inte
känner förtroende för de lokala politikerna. Det är delvis en kommunikationsfråga,
varför görs nedskärningarna och varför ser prioriteringarna ut som de gör. En ökad
förståelse för detta borde leda till åtminstone något större förtroende. Men till syvende
och sist är det en fråga om vad de boende uppfattar att kommunen faktiskt gör inom
ramen för en en hårt ansträngd ekonomi och sviktande befolkningsunderlag.
Så här säger två ortsbor om kommunens insatser: ”(…) vårt lilla samhälle håller på att
utarmas. Den lilla samhällsservice vi har försvinner en liten bit i taget med
indragningar. För kommunen finns inte norrsidan av älven.” ” Kommunen har
övergett orten. Obefintligt med kollektivtrafik vi som bor här får väl skylla oss
själva.” Ord som ointresse och bristande engagemang återkommer i de öppna svaren.

Figur 3-5 Kommunen har ett starkt engagmang och intresse för min bostadsort
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4 Servicen på orten
I detta kapitel analyseras frågorna kring vilken typ av service som ortsborna tycker är
viktigast och hur väl den existerande servicen fungerar idag. Respondenterna har först
fått ta ställning till hur viktiga de tycker att femton utvalda typer av samhällsservice
eller infrastrukur är och har sedan ombetts att tala om hur nöjda eller missnöjda de är
med respektive tjänst på orten där de bor. Det är viktigt att poängtera att befolkningen
inte själva har valt ut vilka tjänster som finns med på listan. Ortsborna ombads också
att rangordna vilka fem tjänster som var viktigast för dem, i syfte få fram vilka tjänster
som är mest prioriterade.

4.1.1 Stort missnöje med kvaliteten på vägarna och tillgång till kollektivtrafik
Figur 4-1, nedan, visar de femton tjänsterna/infrastrukturen i fallande ordning,
viktigaste tjänsten står överst och andelen nöjda respektive missnöjda redovisas i blå
respektive röda staplar. De som gett en trea i betyg redovisas inte i diagrammet. Notera
att listan i diagrammet är sorterad på viktighet men inte visar på några
storleksförhållanden. Exempelvis är det lika många som tycker att mobiltelefonitäckning och kvalitet på vägarna är nästan lika viktigt. Viktighet redovisas separat i
figur 4-2.
Runt fyra av tio är nöjda med mobiltelefonitäckningen men samma andel är
missnöjda. Bland de äldre, 65-89 år, är andelen nöjda något högre, 45 procent.
Skillnaden är statistiskt signifikant. Det beror troligen på att man har andra behov och
förväntningar. Har man inte växt upp med mobiltelefon som en självklarhet så har
man kanske inte heller samma krav på täckning. Sannolikt rör man sig lite mindre
utanför hemmet jämfört med dem som är yngre.

Figur 4-1 Nöjdhet med tjänster på orten (sorterad på viktigaste tjänsten överst)
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De två tjänster som får allra lägst betyg är kvaliteten på vägarna och tillgången till
kollektivtrafik. En majoritet, nästan sex av tio, är uttalat missnöjda med detta. Bland
de öppna svaren finns många kommentarer kring just vägarna: ”Byvägarna är under
all kritik”. Över nittio procent anger att kvaliteten på vägarna är viktig för dem, medan
en lägre andel, 72 procent, tycker att tillgång till kollektivtrafik är viktigt. De allra mest
missnöjda med kollektivtrafiken är 19-24 åringarna. Hela tre fjärdedelar är uttalat
missnöjda och skillnaden är signifikant. Det är inte särskilt konstigt eftersom den
gruppen inte haft körkort särskilt länge och i lägre utsträckning har tillgång till en egen
bil. De är eller har varit mer beroende av kollektivtrafiken. Många respondenter har
spontant tagit upp frågan om kollektivtrafik: ”Det finns inga bussar för ungdomarna
att åka till och från stan vid bio och disco etc.”
Ungefär hälften av ortsborna är nöjda med tillgången till bensin-/drivmedelsstation
medan en tredjedel är missnöjda. Det är inte helt oväntat stora lokala skillnader i
andelen nöjda beroende på var i länet man bor. I Kramfors och Örnsköldsviks
kommun är sju av tio nöjda, motsvarande andel i Timrå kommun är 15 procent.

4.1.2 Sex av tio nöjda med tillgång till dagligvarubutik och skola/barnomsorg
Runt sex av tio ortsbor är nöjda med tillgången till en dagligvarubutik och tillgång till
skola och barnomsorg En inte obetydlig andel, två av tio, är dock uttalat missnöjda
med tillgången till dagligvarubutik och barnomsorg/skola. Det är intressant att notera
att tillgången till den service som ortsborna tycker är allra viktigast (se stycke 4.3.1) är
det man överlag är mest nöjd med. Tittar man på gruppen föräldrar för att se hur nöjda
de är med tillgången till barnomsorg/skola så ökar andelen nöjda till nära 70 procent.
En tänkbar förklaring till detta är att familjer som skaffar barn väljer att bosätta sig på
en ort där det inte är alltför långt till skola, förskola eller fritids. De som inte har barn
under 15 år bor sannolikt i högre utsträckning på orter där tillgången är sämre och då
ser man detta som ett problem i sig att yngre väljer att bosätta sig någon annanstans.
Tillgång till barnomsorg och skola är viktig även för dem som inte själva har behov av
tjänsterna. Resonemanget bygger på att tillgång till skola och barnomsorg fungerar
som en som magnet som attraherar yngre personer/familjer. Och omvänt om tillgång
saknas så har det en repellerande effekt dvs bidrar till ökad utflyttning.
4.1.3 En tredjedel nöjda med tillgång till vård och omsorg
Runt en tredjedel är nöjda med tillgången till vård och omsorg och en lika stor andel är
uttalat missnöjda. En stor majoritet tycker att tillgång till vård och omsorg är viktigt
men ju äldre man är desto viktigare blir det. Det är inte ett helt oväntat svarsmönster
eftersom äldre har större vårdbehov än yngre. Det är intressant att notera att äldre (6589 år) är mer nöjda med tillgången till vård än yngre. Fyra av tio pensionärer är nöjda
med tillgången till vård och omsorg, motsvarande andel bland 19-34 åringarna är 30
procent. Skillnaden är signifikant. Det finns antagligen flera orsaker till detta, dels kan
man anta att den äldre gruppen har mer tid och kommer mer i kontakt med sjukvården
vilket nästan alltid bidrar till en positiv upplevelse. Är man nöjd med sina
vårdkontakter kan avståndet upplevas som kortare. Äldre personer är generellt mer
positiva än yngre, det är ett svarsmönster som återkommer i många undersökningar.
Äldre personer har överlag ett lite annorlunda förhållningssätt till välfärdstjänster än
yngre, och betraktar tjänsterna mer som en förmån än en rättighet.
4.1.4 Ju yngre man är desto viktigare är det med bra bredband/internet
När det gäller hastighet på bredband/internet så är det fler som är missnöjda med
detta, (42 procent), än som är nöjda, (30 procent). Det finns en tydlig koppling mellan
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ålder och hur viktigt man tycker det är med bredbandshastighet. Nio av tio av 19-24
åringarna tycker att det är viktigt, motsvarande siffra bland 65-89 åringar är 61
procent. När det gäller hur nöjd man är med den existerande hastigheten på
bredband/internet så är det inga signifikanta skillnader i nöjdhet mellan
åldersgrupperna med undantag för att den äldsta ålderskategorin är uttalat mer
missnöjda. Detta kan bero på att de i lägre utsträckning har fiberanslutning.

4.1.5 Tillgång till apotek, post- och bankservice och kontantuttag
Ungefär hälften av ortsborna är nöjda med tillgången till apotek eller apoteksombud.
En lägre andel, tre av tio, är nöjda med tillgången till postservice, bankservice och
möjlighet till kontantuttag. När det gäller postservice, bankservice och kontantuttag så
är det tydliga skillnader i andelen som tycker att dessa tjänster är viktiga kopplat till
ålder. Ju äldre man är desto högre värderar man tillgången till post- och bankservice
samt kontantuttag. Exempelvis så tycker drygt en tredjedel av 19-34 åringarna att det
är viktigt med tillgång till postservice medan motsvarande siffra för personer 65-89 år
ligger på 72 procent. När det gäller hur nöjd man är med det nuvarande serviceutbudet
så är det inte lika stora skillnader men gruppen äldre är mer uttalat missnöjda än de
yngre vad beträffar tillgång till bankservice och möjlighet till kontantuttag, dessa båda
skillnader är signifikanta.
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Figur 4-2 Viktighet med tjänster på orten (sorterad på viktigaste tjänsten överst)

4.1.6 Tillgång till bibliotek, systembolag och spelombud
De tre tjänster som bedöms vara minst viktiga för serviceutbudet på orten är tillgång
till: bibliotek, systembolag/systembolagsombud samt spelombud. Drygt fyra av tio
tycker att tillgång till bibliotek är viktigt medan en fjärdedel uppger att möjlighet att
köpa alkohol och spela är viktigt för dem. Det finns återigen en del skillnader mellan
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olika åldersgrupper, drygt hälften av de äldre tycker att det är viktigt att kunna låna
böcker. Medan en betydligt lägre andel, 25 procent, bland 19-34 åringarna ser tillgång
till bibliotek som viktigt. Samma svarsmönster finns även när det gäller tillgång till
spelombud, det är viktigare för de äldre än för de yngre.

4.2 Förhållandet mellan behov och nöjdhet - plottdiagram
Diagrammen nedan visar graden av viktighet på x-axeln och andelen nöjda på y-axeln.
Måttet på viktighet och nöjdhet är andelen respondenter som svarat en fyra eller
femma på den fem-gradiga skalan i enkäten. Syftet med diagrammet är att visa hur
viktig en tjänst är i förhållande till hur nöjd man är med dt nuvarande utbudet av
samhällsservice för att kunna identifiera vilka tjänster eller infrastruktur som
ortsbefolkningen tycker är mest prioriterade.
4.2.1 Kvaliteten på vägarna mest prioriterat att åtgärda
Det första man kan konstatera är att nästan samtliga tjänster bedöms som ”viktiga”,
det är en koncentration av tjänster till höger i diagrammet. Eftersom listan i formuläret
begränsats till femton olika typer av samhällstjänster/infrastruktur så är det inte
särskilt konstigt att majoriteten av ortsborna svarat att de tycker att nästan allt är
viktigt. De två tjänster som bedöms som mindre viktiga är, som uppmärksammats
tidigare, spelombud och systembolag/systemombud. Inte heller tillgång till bibliotek
uppfattas som ett högt prioriterat område.
Tillgång till dagligvarubutik och tillgång till barnomsorg och skola samt tillgång till
bensins-/drivmedelsstation bedöms som väldigt viktigt men andelen nöjda är relativt
hög. Det betyder att ortsborna tycker att det är viktigt att behålla det nuvarande
utbudet av dagligvarubutiker, barnomsorg/skolor och bensin-/drivmedelsstationer.
Mobiltelefonitäckning och tillgång till vård och omsorg anses mycket viktigt av de
flesta och andelen nöjda är relativt låg.
De tjänster som bedöms som mest viktiga och där en stor andel av de boende är
missnöjda återfinns längst ner till höger i diagrammet. Det mest prioriterade området
att åtgärda är kvaliteten på vägarna, den bedöms vara mycket viktig av nästan samtliga
och det finns ett omfattande missnöje med kvaliteten. Tillgång till kollektivtrafik
sticker också ut i diagrammet som ett prioriterat område, även om det bedöms vara
något mindre viktigt. Det är värt att notera att andelen med körkort bland de allra
äldsta i befolkningen, 80-89 år, ligger på 69 procent. Det innebär att behovet av
kollektivtrafik och färdtjänst i den gruppen ökar över tid.
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Figur 4-3 Plotdiagram - Nöjdhet och viktighet med tjänster på orten

4.2.2 Mobiltäckning och bredbandshastighet mer prioriterade tjänster för unga
Eftersom behoven av samhällstjänster delvis skiljer sig mellan unga och gamla
redovisas samma typ av diagram filtrerat på unga, 19-34 år. Det är inga dramatiska
skillnader mellan den yngre befolkningens behov och hur nöjd man är med det
nuvarande serviceutbudet på orten jämfört med totalen. Samma mönster återfinns i de
båda diagrammen. Precis som tidigare tycker även de yngre att kvaliteten på vägarna
är det mest prioriterade förbättringsområdet.
Den yngre befolkningen tycker att mobiltelefonitäckning och hastighet på
bredband/internet är viktigare tjänster och är också mindre nöjda med den nuvarande
servicen. Sammantaget är dessa två områden mer prioriterade. De unga ortsborna
tycker att kollektivtrafiken är en mindre viktig men är om möjligt ännu mer missnöjda
med den existerande servicen. Vidare visar diagrammet att 19-34 åringarna bedömer
att tillgång till vård och omsorg, bankservice och kontantuttag är mindre prioriterade
tjänster.
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Figur 4-4 Plottdiagram - Nöjdhet och viktighet med tjänster på orten (åldersgrupp 19-34 år)

4.3 Fem mest prioriterade tjänsterna
De som deltog i undersökningen ombads att utifrån en given lista på femton tjänster
rangordna de fem viktigaste tjänsterna. Frågan var formulerad på följande vis:
”Utifrån tjänsterna i fråga Q6 – vilka är de fem viktigaste tjänsterna för dig?
Rangordna tjänsterna där 1 är den viktigaste och 5 är den minst viktiga.” Då nästan
samtliga tjänster på listan i någon mening får sägas vara viktiga var syftet med frågan
att ”tvinga” respondenterna att välja vilka tjänster som är allra mest viktiga för dem.

4.3.1 Först nämnd – Dagligvarubutik viktigaste tjänsten
Figuren 4-5 visar andelen som har rangordnat en viss tjänst/infrastruktur som
nummer ett. Den service som störst andel av befolkningen anser vara allra viktigast är
tillgången till en dagligvarubutik. Notera att frågan är formulerad så att den som svarar
inte ska ta hänsyn till hur nöjd eller missnöjd man är med tjänsten eller
infrastrukturen i dagsläget, utan bara berätta hur man rankar tjänsterna inbördes. När
man analyserar frågan så ser man att respondenterna har tolkat frågan i sitt
sammmanhang, givet hur situationen ser ut idag så önskar jag att butiken får vara
kvar/att det fanns en butik på orten. Två av tio rankar dagligvarubutik som den
viktigaste tjänsten. Bland de äldre ortsborna, är det en signifikant högre andel som ger
detta svar. En nästan lika stor andel, 18 procent, svarar att tillgång till skola och
barnomsorg är det som står överst på listan. Föga förvånande är det signifikant fler i de
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yngre ålderskategorierna som nämner skola/barnomsorg och medan mycket få äldre
(65-89 år) sätter det som förstahandsval.
En av tio anger att mobiltäckningen är den mest prioriterade tjänsten, här är det viss
skillnad mellan könen. Kvinnor är mer benägna att sätta tillgång till mobiltelefoni på
första plats än män. En tänkbar förklaring är att kvinnor oftare har ansvar för att
projektleda familjens aktiviteter och att de har ett större behov av att få tag på andra
familjemedlemmar.
Vidare svarar 9 procent att tillgång till vård och omsorg är det man i första hand
betraktar som det viktigaste. Det är en signifkant högre andel bland de äldre som
rankar detta högst på listan (13 procent). En nästan lika stor andel, 8 procent, menar
att hastigheten på bredband/internet är en prioriterat tjänst.Undersökningsresultat
visar inga signifikanta skillander mellan de olika åldersspannen, vilket man kunnat
förvänta sig. Det beror på att basen för den yngsta ålderskategorin är för låg för att det
ska ge utslag i den statistiska beräkningen.
På sjätte plats kommer kvaliteten på vägarna, 8 procent uppger det som den viktigaste
samhällsservicen för dem. Det är dubbelt så många män som svarar detta än kvinnor,
skillnaden är signifikant. Det är ingen överraskning utan resultatet bekräftar de
könsmönster som återfinns i samhället i stort.

Figur 4-5 Den viktigaste tjänsten utifrån tjänsterna i fråga Q6, först omnämnd
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4.3.2 Sju av tio tycker att tillgång till dagligvarubutik är viktigaste service
Figuren 4-6 visar totalresultatet från rangordningsfrågan, dvs. det ackumulerade
nettot av tjänster som angivits i frågan. Det innebär att staplarna summerar till mer än
100 procent.
Det är fortsatt dagligvarubutik som kommer på första plats och hela sju av tio ortsbor
nämner det som en av de fem viktigaste tjänsterna. En betydligt lägre andel 56
procent, nämner mobiltelefoni som den viktigaste tjänsten och det är mer vanligt bland
19-34 åringarna. Skillnaden är signifikant. Mobiltelefonitäckning var inte
förstahandsvalet för särskilt många men när man tittar på de ackumulerade resultaten
så hamnar det på andra plats på listan.
Drygt hälften svarar att kvaliteten på vägar, vård och omsorg samt skola och
barnomsorg är de viktigaste tjänsterna. De ligger på delad tredjeplats och precis som
tidigare är det fler äldre som anger vård och omsorg som en prioriterad tjänst. En hög
andel, 49 procent, menar att tillgång till en bensinstation/drivmedelsstation är en av
de viktigaste tjänsterna. Skola och barnomsorg kommer längre ned i rankingen när
man tittar på det ackumulerade nettot. Det beror på att befolkningen i hög
utsträckning består av personer över 65 år och majoriteten av dem av naturliga skäl
inte tycker att detta är en prioriterad tjänst. Men det är desto viktigare för de som
redan är föräldrar eller planerar att skaffa barn. Åldersprofilen gör att denna
samhällsservice kommer ”oförtjänt” lågt ner på listan. För de yngre är detta en
avgörande fråga.

Figur 4-6 De fem viktigaste tjänsterna (nettoackumulerat resultat)
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Vidare kan man se i diagrammet att gruppen 65-89 år i högre utsträckning ger uttryck
för att de har behov av tjänster som post- och bankservice, aptotek, kontantuttag,
bibliotek och spelombud än de som är yngre. Om man inte pendlar till jobbet eller
kanske har svårt att ta sig från ett ställe till ett annat så blir behovet av att ha tillgång
till detta i närområdet större.

4.4 Översikt
För att resultaten ska bli mer överskådliga redovisas nedan en rankinglista på de fem
mest prioriterade tjänsterna utifrån a) de boendes bedömningar av vilka fem tjänster
som är viktigast för dem och b) de mest prioriterade förbättringsområdena med tanke
på tjänstens viktighet i relation till hur nöjd man är med existerande serviceutbud 2.
Resultatet av sammanställningen visar att myndigheter och kommuner främst bör
inrikta kommande regionala serviceprogram på följande samhällstjänster:
•
•
•
•
•
•

Se till att existerande dagligvarubutiker och skolor/barnomsorg får vara kvar
Arbeta för en bättre mobiltäckning i regionen
Förbättra kvaliteten på vägarna / inklusive snöröjning
Bättre tillgång till vård och omsorg för de boende
Säkerställa tillgång till bredband/hastighet på bredband/internet
Öka tillgången till kollektivtrafik

5 mest prioriterade tjänster

5 mest prioriterade tjänster

Relation viktighet/nöjdhet

1

först nämnd
Tillgång till dagligvarubutik

ackumulerat
Tillgång till dagligvarubutik

Kvalitet på vägarna

2

Tillgång till skola och barnomsorg

Mobiltelefonitäckning

Tillgång till kollektivtrafik

3

Mobiltelefonitäckning

Kvalitet på vägarna

Mobiltelefonitäckning

4

Tillgång till vård och omsorg

Tillgång till vård och omsorg

Tillgång till vård och omsorg

5

Hastighet på bredband/internet

Tillgång till skola och barnomsorg

Hastighet på bredband/internet

Tabell 4-1 Sammanställning av de viktigaste tjänsterna

Eftersom satsningar på samhällstjänster och infrastruktur är långsiktiga bör man
särskilt beakta de yngres behov och prioriteringar. Undersökningen visar att de yngre
lägger större vikt vid mobiltelefonitäckning, bredband och tillgång till skola och
barnomsorg.

2

Rankinglistan har tagits fram genom följande formel: (Andel som tycker tjänsten är viktig) x (1-Andel
nöjda) x 100 = Prioriteringspoäng
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5 Den lokala butiken
I detta kapitel redovisas de frågor som ställdes kring beteende och nöjdhet med den
lokala butiken. Dessa frågor analyseras på totalnivå, samtliga butiker som ingår i
undersökningen får tillgång till en rapport som visar resultatet för just den butiken.

5.1 Den lokala butiken utgör huvudaffär för fyra av tio ortsbor
De boende i undersökningsområdet har fått ange i hur stor utsträckning de handlar i
sin lokala butik. Det är viktigt att poängtera att det är en svår fråga att besvara.
Respondenterna har gjort en grov skattning av hur de fördelar sina inköp och
resultaten bör tolkas i ljuset av detta. Skattningarna i ändan av skalorna (”handlar
aldrig där” eller” 76 procent eller mer”) är mindre osäkra eftersom det är lättare att
avgöra om man aldrig handlar där än huruvida man lägger 25 eller 27 procent av sina
inköp i den lokala butiken. Man kan konstatera att fyra av tio ortsbor, 39 procent, har
den lokala butiken som huvudaffär dvs man lägger över hälften av sina i inköp där. En
något högre andel, 45 procent, använder butiken primärt för att kompletteringshandla
dvs man lägger mindre än en fjärdedel av sina inköp där.
Tre av tio ortsbor, 29 procent, handlar aldrig eller gör mindre än tio procent av sina
inköp i sin lokala butik. Det är en relativt hög andel som lägger minimalt med inköp i
den lokala butiken. Medan en av fyra, 25 procent, lägger en stor del, 76 procent eller
mer, av sina inköp där.

Figur 5-1 Andel av inköp i närmaste mataffär

Den högsta inköpsfrekvensen bland personer i åldern 65-89 år, där tre av tio gör 76
procent eller mer av inköpen i sin lokala butik. Skillnaden är statistiskt säkerställd
jämfört med totala andelen inköp i intervallet 76 procent eller mer. Som förväntat så
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gör äldre i högre utsträckning sina inköp i den lokala butiken men skillnaden är inte
anmärkningsvärt stor. Resultaten visar att ungefär hälften av de äldre använder den
lokala butiken för att komplettingshandla medan en lika hög andel använder butiken
som huvudbutik där man lägger åtminstone över hälften av sina inköp.
I de öppna svaren reflekterar några kring att ortsborna å ena sidan vill ha en affär å
andra sidan väljer att inte handla där. Några pekar på att när den lokala macken lagt
ned så tvingas man åka och tanka någon annanstans och det missgynnar den lokala
butiken, eftersom man då passar på att handla på orten man tankar. En boende önskar
”att folk tar vara på den service som finns. t.ex handla och tanka. Då skulle affären
expandera med större sortiment.”
Störst andel som gör färre än tio procent av sina inköp i den lokala butiken finns bland
personer i åldern 19-34 år. Skillnaden i andel mellan dem och den totala andelen som
gör under tio procent av sina inköp i den lokala butiken är statistiskt säkerställd.
Konsumenterna ställer allt högre krav på inköp av dagligvaror och generellt sett är
svenskar mer villiga att resa längre för att handla jämfört med tidigare. Konsumtionen
koncentreras till större köpcentrum där man kan handla allt på samma ställe.
Forksning visar också att de som bor på landsbygden i högre utsträckning är knutna till
städerna än tidigare, vanorna förändras och det är mer uttalat bland de som är yngre.

5.2 Den lokala butiken är viktigare för orten är för individen
De boende fick ta ställning till hur viktig närmaste matbutik är för dem personligen
respektive för orten. Resultaten visar att tydligt att de boende oavsett ålder eller kön
anser att den lokala butiken betyder mer för orten än för dem själva.

5.2.1 Tre fjärdedelar tycker att den lokala butiken är viktig för dem personligen
Drygt tre av fyra anser att den lokala butiken är viktig för dem som enskilda individer,
bara en av tio tar avstånd från påståendet. Det finns endast marginella skillnaderna
mellan grupperna med avseende på kön och ålder.
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Figur 5-2 Närmaste mataffärs betydelse för individen

Inte helt oväntat så samvarierar butikens viktighet med andelen inköp man gör i
butiken men sambandet är inte linjärt. Bland de som aldrig handlar i butiken eller
endast gör mycket små inköp i butiken så svarar 24 procent respektive 44 procent att
butiken är viktig för dem personligen. För de personer som lägger åtminstone 25
procent av inköpen i den lokala butiken så svarar över åtta av tio att butiken är viktig.
Trots att det finns en ganska stor grupp som gör få inköp i butiken så tycker de att
butiken är mycket viktig.
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Figur 5-3 Närmaste mataffärs betydelse för individen (andel inköp)

5.2.2 Nio av tio tycker att den lokala butiken är viktig för orten
Nio av tio anser att den lokala butiken är viktig för orten. Det är en betydligt högre
andel än de som anser att butiken är viktig för dem personligen. Det råder stor
samstämmighet i resultaten och det finns inga skillnader med avseende på kön och
ålder.
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Figur 5-4 Närmaste mataffärs betydelse för orten

När resultaten relateras till andelen inköp kan man återigen se att de grupper som inte
i någon större utsträckning gör sina inköp i butiken ändå tycker att den är viktig för
orten. Man kan också notera att för de ortsbor som lägger en stor del av sina inköp i
den lokala butiken så finns det inget glapp mellan huruvida butiken är viktig för mig
personligen eller viktig för orten. De instämmer i lika hög grad med båda påståendena.
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Figur 5-5 Närmaste mataffärs betydelse för orten (andel inköp)

5.2.3 Stark gemenskap och sammanhållning samvarierar med andel inköp
Bland dem som känner en stark gemenskap och sammanhållning på orten där de bor
är det fler som lägger mer än hälften av sina inköp i den lokala butiken. Tabellen nedan
visar att det finns en samvariation mellan upplevelsen av gemenskap och
sammanhållning på orten och andelen som handlar mycket i den lokala butiken. Det
här sambandet är relativt komplext och hänger säkert ihop med en rad andra saker
som ålder, butikens förutsättningar och avstånden till alternativa inköpsställen. Drygt
en fjärdedel, 27 procent, av de boende som upplever en svag gemenskap och
sammanhållning på orten lägger mer än hälften av sina inköp i den lokala butiken,
motsvarande siffra bland de som upplever en stark gemenskap och sammanhålling på
orten är 49 procent. Det är nästan dubbelt så många.

Andel i procent

Upplever svag
gemenskap (1-2)

Varken eller
(3)

Upplever stark
gemenskap (4-5)

Gör < 10 % av mina inköp där

38

30

21

10-50 %

31

34

27

Gör > hälften av mina inköp där

27

34

49

Bas: 2265

Tabell 5-1 Upplevelse av gemenskap och sammanhållning på orten i relation till köpbeteende
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5.3 Sex av tio är nöjda med den lokala butiken
I undersökningen ställdes frågan om hur nöjd eller missnöjd de boende är med sin
lokala butik. Totalt sett är sex av tio personer nöjda med sin lokala butik, medan en av
tio är missnöjd. Andelen mycket nöjda är högst bland personer som är 65-89 år gamla.
Som jämförelse kan nämnas att andelen nöjda med dagligvarubranschen generellt
ligger runt 70 procent enligt Svenskt kvalitetsindex mätning från 2011. 3 Även om
resultatet ligger under branschsnittet så är det inte anmärkningsvärt lågt med tanke på
att de aktuella butikerna är relativt små och har ett begränsat utbud av varor.

Figur 5-6 Nöjdhet med närmaste mataffär

Figur 5-6 visar att män är något mindre nöjda med butiken än kvinnor men skillnaden
är inte statistiskt säkerställd.
5.3.1 Nöjda kunder handlar mer i den lokala butiken
Om man tittar på sambandet mellan nöjdhet med den lokala butiken och andelen
inköp som görs i butiken så ser man att nöjdheten är störst bland dem som gör en stor
andel inköp i sin lokala butik. Och de som aldrig handlar där är mest missnöjda. Det
ter sig naturligt att ortsbor som är missnöjda med sin lokala butik väljer att handla
dagligvaror någon annastans. Men detta är inget enkelt orsakssamband, utan vi vet
från andra undersökningar att ju starkare relation det finns mellan en person och ett
företag/organisation desto mer benägen är man att avge ett positivt omdöme om
företaget/organisationen.

3

http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=com_content&view=article&id=213&Itemid=147&lang
=en
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Figur 5-7 Nöjdhet med närmaste mataffär (andel inköp)

5.3.2 Stora variationer i nöjdhet mellan olika matbutiker
Om man bryter ned resultatet per butiksort så varierar andelen nöjda per butik
mycket kraftigt. Den lokala butik som ligger högst upp på listan har 88 procent nöjda
kunder, längst ner på listan återfinns en butik där endast 13 procent av kunderna är
sammantaget nöjda med butiken. Baserna för många butiksorter är relativt låga vilket
ger osäkerhet i resultaten, trots detta är det svårt att dra någon annan slutsats att
skillnaderna är mycket stora. Det finns med all säkerhet en rad olika anledningar till
att andelen nöjda varierar. Även om förutsättningarna för respektive butik vad gäller
storlek, kundunderlag och inköpspriser varierar så indikerar resultaten att vissa
butiker är mer framgångsrika i sitt arbete med att tillfresställa kundernas behov än
andra.
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Butik

Andel nöjda %

Bas

Hemlings Lanthandel

88%

40

Flärke Lanthandel

82%

48

ICA Strömmen

80%

68

Tabell 5-2 Topp 3 butiker vad gäller nöjdhet (andel nöjda T2B)

5.4 Service i den lokala butiken
I undersökningen ställdes två frågor om service och respondenterna fick ta ställning till
två påståenden om butikens personal eller ägare lyssnar på kunderna samt hurvida
man tycker att butiken utvecklas och är nytänkande.
5.4.1 Sju av tio tycker att ägare och personal lyssnar på kunderna
Sju av tio instämmer i påståendet att den lokala butikens personal och ägare lyssnar på
kunderna. De yngre, 19-34 år, tar avstånd i högst grad, men skillnaden är inte
statistiskt säkerställd. Andelen äldre, 65-89 år, som instämmer skiljer sig däremot från
andelen som instämmer totalt. Ju större andel av de totala inköpen man gör i butiken
desto vanligare är det att man upplever att personal och ägare lyssnar på kunderna.
Det är ett ” hönan och ägget samband”. Om man handlar ofta i butiken så har man en
naturlig dialog med handlaren och omvänt om man inte är där så är det svårt att ha en
dialog. Frågan är i vilken utsträckning de som inte handlar i butiken har behov som
skulle kunna mötas om den lokala butiken kände till önskemålen. Eller om behoven är
oförenliga med de förutsättningar som de lokala matbutikerna verkar under.
Bland dem som anser att det finns ett aktivt föreningsliv och ett stort utbud av
aktiviteter och att det på orten finns stark gemenskap och sammanhållning anser också
högre andelar att den lokala butikens personal och ägare lyssnar på kunderna, 79
respektive 83 procent. Det kan bero på att de enskilda individerna är mer aktiva och
engagerade i samhället överlag.
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Figur 5-8 Butikens personal och ägare lyssnar på kunderna

5.4.2 Hälften tycker att den lokala butiken utvecklas och är nytänkande
På frågan om de boende instämmer i att deras lokala butik utvecklas och är
nytänkande instämmer varannan som besvarat frågan. Det är ett betydligt lägre betyg
än på den tidigare frågan om att lyssna på kunderna. Två av tio tar avstånd från
påståendet. Kvinnor och de som är mellan 65-89 år instämmer i detta påstående i
högre grad jämfört med totalen. Den yngsta ålderskategorin, 19-34 år, tar i högre grad
avstånd från påståendet om att den lokala butiken utvecklas och är nytänkande.
Resultaten visar att ortsborna ser en förbättringspotential för de lokala matbutikerna
på detta område, enkätsvaren ger dock inte några indikationer på vilken typ av
förändring man önskar se. Det resultaten visar är att både yngre och äldre tycker att
det är mycket viktigt att ha tillgång till en dagligvarubutik, så missnöjet ska inte tolkas
som ointresse.
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Figur 5-9 Butiken utvecklas och är nytänkande

5.5 Sortimentet och kvaliteten i den lokala butiken
Samtliga respondenter som någon gång handlar i sin lokala butik fick bedöma vad de
tyckte om sortiment och kvalité på varorna. Totalt bedömdes tio varugrupper.
5.5.1 Kunderna mest nöjda med torrvaror och minst nöjda med kött och chark
Nöjdheten med sortimentet toppas av torrvaror som sex av tio är nöjda med. Minst
nöjda är de boende med sortimentet av kött och chark. Där är två av tio missnöjda. Det
är relativt små skillnader mellan andelen nöjda per varugrupp. Det förklaras kanske av
att de svarande har högre förväntingar på sortimentet av torrvaror än man har på kött
och chark. Överlag är gruppen 65-89 år i högre utsträckning nöjda med sortimentet av
samtliga varugrupper.
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Figur 5-10 Nöjdhet med sortiment

5.5.2 Kunderna minst nöjda med kvalitén på frukt och grönt
Gällande kvalitén är nöjdheten störst gällande torrvaror. Varannan är nöjd med frukt
och grönt. Här finns också den största missnöjdheten. En av sex är missnöjd med
kvalitén på frukt och grönt. Den äldsta gruppen, 65-89 år, är i högre grad nöjda med
kvalitén på frukt och grönt, 61 procent jämfört med 52 procent. De är även nöjdare
med kött och chark, bröd, ost och mejeri, djupfryst, torrvaror, godis och snacks,
hygienartiklar. Det är bara konserver och receptfria läkemedel som den äldsta gruppen
inte är mer nöjda med än genomsnittet.
Nöjdheten med sortimentet samvarierar i hög grad med nöjdheten med kvalitén.
Överlag tycker ortsborna att kvalitén på varorna i den lokala butiken är bättre än
sortimentet. På totalnivå ger hälften av kunderna ett gott betyg åt sortimententet
medan sex av tio ger ett gott betyg åt kvalitén på varorna. Siffrorna är baserade på ett
medelvärde av samtliga varugrupper.
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Figur 5-11 Nöjdhet med kvaliteten av varugrupper

5.6 Lägre priser och bättre sortiment står högst på önskelistan
På frågan om vad som skulle få den boende att handla mer i den lokala butiken är det
faktorerna lägre priser och bättre sortiment som nämns i högst grad. SCBs beräkningar
visar att svenska hushåll i genomsnitt lägger ungefär 12 procent av sin totala
hushållsbudget på inköp av livsmedel och alkoholfria drycker. Livsmedelsinköp kan
man inte undvara utan de utgör en viktig del av utgifterna. Resultaten på frågan visar
att de boende upplever att priserna i den närmaste matbutiken är högre än på
alternativa inköpsställen.

Figur 5-12 Faktorer för ökad försäljning
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De yngre åldersgrupperna är mer benägna att peka ut sortiment som den viktigaste
faktorn. Den yngsta gruppen, 19-34 år, efterfrågar i högst grad bättre öppettider. Den
äldsta gruppen, 65-89 år, efterfrågar i högre utsträckning ett kundkort som ger bonus
och bättre framkomlighet i butiken.
På frågan om vad som är de viktigaste skälen till att de boende handlar i en annan
butik än den lokala butiken är bättre sortiment och lägre priser de faktorer som nämns
i högst utsträckning. Resultaten speglar svaren i frågan om vad som skulle få de
boende att handla mer i den lokala butiken.

Figur 5-13 Orsaker till att handla i annan affär än den närmaste

Det är yngre, 19-34 år, som i högst grad anger bättre sortiment som viktigaste skäl till
att man handlar i en annan butik. En tänkbar förklaring är att yngre personer är mer
benägna att pröva nya saker och är intresserade av matlagningstrender. Yngre skiljer
sig också tydligt från totalresultaten när det gäller att de i högre grad samordnar inköp
av varor med andra resor och att de anger bättre öppettider och mer inspiration till
matlagning som skäl till att handla någon annanstans än i den lokala butiken. Samma
grupp anger också i högre utsträckning att de får mer inspiration till matlagning
genom att handla i en annan affär, elva procent jämfört med sex procent.

5.6.1 Två av tio ortsbor över 65 år handlar alltid i den lokala butiken
När frågan ställdes om var man handlar när man inte handlar i den lokala butiken var
det en av tio som angav att de alltid handlar där.
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Figur 5-14 Andel som handlar i sin närmaste mataffär

Precis som när det gäller andelen inköp som görs i den lokala butiken så är det den
äldsta gruppen, 65-89 år, som i störst utsträckning alltid handlar där.

Figur 5-15 Andel som handlar i sin närmaste mataffär (undergrupper)

5.6.2 Avstånd och färdsätt till den lokala butiken
Ungefär hälften av ortsborna bor inom 3 km ifrån sin lokala butik. En tredjedel har
längre än sju km till sin närmaste livsmedelsbutik. De allra flesta tar bilen när de ska
handla, 79 procent. En liten andel, 14 procent, promenerar till butiken.
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Figur 5-16 Avstånd till närmaste mataffär

Figur 5-17 Vanligaste färdsättet för att ta sig till närmaste mataffär
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6 Individen och hushållet
I detta avsnitt redovisas samtliga bakgrundsvariabler. Det vill säga hur urvalets
sammansättning ser ut när det gäller kön, ålder, hushållets storlek, körkortsinnehav
mm. Redovisningen baseras på vägd data, se kapitel 7 under viktning.

6.1 Kön och ålder
Fördelningen mellan könen är relativt jämn, med en marginell övervikt åt män som
utgör 51 procent av befolkningen i hela undersökningsområdet.

Figur 6-1 Andel män och kvinnor i urvalet

Åldersfördelningen redovisas nedan. Över hälften av de svarande (52 procent), är 55 år
eller äldre. Och en relativt liten andel, 16 procent, är 34 år och yngre. Jämför man
samma åldersspann (19-89) med Sveriges befolkning som helhet så utgör gruppen 55
år eller äldre endast 39 procent och de som är 34 år eller yngre utgör 27 procent. Den
demografiska profilen i undersökningsområdet skiljer sig från riket totalt med fler
äldre och färre yngre i befolkningen.

Figur 6-2 Åldersfördelning i urvalet
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6.2 Hushållens sammansättning
I en stor del av hushållen, 42 procent, bor det två personer. De som framförallt bor
ensamma är de som är över 65 år. I tvåsamhet lever framförallt människor i åldern 55
år och äldre. Inte helt oväntat är bor de som är mellan 19 och 44 år bor oftast i hushåll
med 3-4 personer.

Figur 6-3 Antal personer i hushållet

I 24 procent av hushållen i undersökningsområdet finns det barn upp till 15 år. Den
stora majoriteten av hushållen, 77 procent, består av vuxna utan barn.

Figur 6-4 Antal barn under 15 år i hushållet

6.3 Innehav av körkort
Andelen av befolkningen som har körkort är hög, 91 procent. Det gäller
undersökningsområdet som helhet och Västernorrlands län.
Nästan samtliga män , 96 procent, har körkort. Motsvarande siffra för kvinnor är 87
procent. Bland gruppen pensionärer saknar 13 procent körkort och tittar man på de
som är mellan 80 och 89 år så saknar nästan en tredjedel körkort.
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Figur 6-5 Andel personer med körkort

6.4 Regelbunden tillgång till bil
Nio av tio har regelbunden tillgång till bil. Här är det också skillnad mellan män och
kvinnor, 95 procent för män respektive 86 procent för kvinnor. Liksom med
körkorstinnehav så är andelen som har regelbunden tillgång till bil lägre i
åldersgruppen 65-89 år, 15 procent har ej till gång till bil. Det är nästan samma andel
som saknar körkort.

Figur 6-6 Andel personer med regelbunden tillgång till bil
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7 Om undersökningen
7.1 Metod
Undersökningen genomfördes i form av postala enkäter och kunde även besvaras via
en webbenkät. Information om hur man fick åtkomst till denna medföljde utskicket.
Enkäten var uppdelad i två delar, där den första delen handlade om servicen på orten
generellt. De boende fick besvara frågor kring vilken service som man tycker är
viktigast och hur bra eller dålig man tycker att servicen är. Den generella delen
innehöll också frågor kring framtidstro, gemenskap, mötesplatser och föreningsliv på
orten. Den andra delen av enkäten handlade specifikt om den lokala matbutiken. De
boende fick besvara frågor kring hur man ser på sortiment, kvalitet och service i den
lokala butiken samt hur mycket av sina inköp man gör i butiken. Frågeformuläret har i
sin helhet tagits fram i samråd mellan Ipsos och Länsstyrelsen i Västernorrland.
Svaren från undersökningen har hanterats konfidentiellt och ingen enskild persons
svar kan gå att utläsa i rapporten, tabeller eller diagramrapporter.

7.2 Målgrupp och urval
Målgrupp för undersökningen är personer mellan 19-89 år, bosatta i 26 olika
postnummerområden i Västernorrlands län, (se tabell i appendix). Postnummerområdena återfinns inom sju av Västernorrlands kommuner
Urvalet har hämtats från SPAR och levererades av Skattemyndigheten. Urvalsramen
består av samtliga mantalsskrivna i åldern 19-89 år inom respektive
postnummerområde.
Urvalet har stratifierats på postnummerområde. För varje postnummerområde som
tillhör de geografiska områden som undersökningen är avsedd för har ett obundet
slumpmässigt urval, (OSU), dragits.
Utifrån befolkningsstatistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, har Ipsos beräknat
populationsstorleken för varje postnummerområde 4. Urvalets storlek för varje
postnummerområde har bestämts utifrån populationsstorlek och hur många av de
utvalda postnummerområdena som tillhör samma kommun.

7.3 Utskick
Undersökningsperioden med utskick av enkät och svarskuvert startade 20 augusti då
ett första utskick gjordes till samtliga 5000 personer i urvalet.
En postal påminnelse skickades till de 3 542 personer som ännu inte svarat efter två
veckor. Påminnelsen skickades ut 6 september och undersökningen avslutades den 27
september.

4

Med undantag för ett postnummerområde (84024) så avviker den beräknade populationen från den
faktiska endast med enstaka personer
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7.4 Bortfall och svarsfrekvens
Bortfallet redovisas som A-bortfall och B-bortfall.

Tabell 7-1 Bortfall

Som framgår av tabell 8-1 i appendix finns en stor variation i svarsfrekvens mellan de
olika postnummerområdena. Högst är svarsfrekvensen (60,0 procent) i
postnummerområde 870 33 (Docksta, Kramfors kommun) och lägst i
postnummerområde 893 96 (Sidensjö, Örnsköldsviks kommun) 38,4 procent. Utan en
regelrätt bortfallsstudie är det svårt att ha en uppfattning om vad dessa skillnader kan
bero på. Några tänkbara förklaringar kan vara skillnader i ”hembygdsengagemang”,
demografiska skillnader etc.

7.5 Viktning
Den insamlade datamängden som redovisade resultat bygger på har vägts i två steg. I
första steg har vägning skett gentemot populationsstorleken för respektive
postnummerområde (26 stycken). I ett andra steg har vägning skett mot en matris
bestående av kön och åtta åldersgrupper (19-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 7584 samt 85-89).
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8 Appendix
Tabell 8-1 Bortfallsredovisning per postort.

Postnummer
84010
84013
84024
84144
84193
86040
86041
86193
87016
87031
87033
87192
87194
87264
87275
87298
88030
88041
88195
89051
89054
89396
89592
89597
89598
89693
Totalt

Postort
Ljungaverk
Torpshammar
Överturingen
Alby
Östavall
Indal
Liden
Ljustorp
Ramvik
Mjällom
Docksta
Härnösand
Viksjö
Sandöverken
Lugnvik
Noraström
Näsåker
Edsele
Undrom
Långviksmon
Trehörningsjö
Sidensjö
Bredbyn
Skorped
Solberg
Gideå

Kommun
Ånge
Ånge
Ånge
Ånge
Ånge
Sundsvall
Sundsvall
Timrå
Härnösand
Kramfors
Kramfors
Härnösand
Härnösand
Kramfors
Kramfors
Kramfors
Sollefteå
Sollefteå
Sollefteå
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik
Örnsköldsvik

Beräknad
population
760
1036
143
313
398
977
894
754
772
275
635
845
266
261
279
443
1257
389
492
427
444
415
382
486
90
737
14 170

Faktisk
population
760
1042
227
312
401
976
908
756
772
274
635
841
266
263
279
445
1256
390
493
430
443
414
379
488
92
741
14 283

Bruttourval
185
185
143
185
185
200
230
327
200
185
185
200
200
185
185
185
185
185
185
225
185
185
185
185
90
225
5 000

Inkomna
Överenkäter täckning
75
0
77
0
55
8
77
1
83
2
92
1
107
1
145
1
100
0
91
1
108
3
88
2
110
0
70
4
83
1
92
1
84
0
95
2
75
1
102
2
87
1
71
0
76
5
74
2
40
0
108
0
2 265
39

Bortfall
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
2
0
0
1
1
0
1
14

Okänd
status
110
108
80
107
98
106
122
180
100
93
73
109
90
111
101
91
100
88
108
119
97
114
103
108
50
116
2 682

Nettourval
185
185
125
183
181
198
228
325
200
183
180
196
200
175
183
183
185
181
183
221
183
185
174
180
90
225
4 916

Svarsfrekvens
40,5
41,6
44,1
42,2
45,9
46,5
47,0
44,6
50,0
49,7
60,0
45,0
55,0
40,0
45,4
50,3
45,4
52,4
41,1
46,2
47,6
38,4
43,7
41,1
44,4
48,0
46,1
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Hur ser man på servicen på landsbygden i den
här regionen, och vad finns det för behov?
Det är frågor som besvaras i denna rapport.
Över 2 200 personer i Västernorrlands län i kommunerna
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och
Örnsköldsvik har tagit möjligheten att svara på frågor kring
dagens och morgondagens service på landsbygden. De viktigaste
resultaten av denna undersökning redovisas i denna rapport
Resultatet visar på betydande skillnader i svaren beroende på
exempelvis geografisk hemvist, ålder och kön.
Rapporten är ett av flera underlagsmaterial inom ramen för
projektet Hållbar serviceutveckling på landsbygden.

Postadress: 871 86 Härnösand
Telefon: 0611-34 90 00

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

