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Abstract  
 

Leva och Bo i Västra Torsås 
Författad av:  

Hanna Andersson och Sandra Johansson 
 
 

Studien är ett uppdrag som har syftat till att genomföra en utredning om invånarna i Västra 

Torsås åt Sockenrådet. Avsikten med utredningen är att kartlägga invånarnas åsikter och 

attityder. Slutprodukten ska sedan fungera som ett styrdokument och vägleda Sockenrådet i 

det framtida arbetet. 

 

Uppsatsens fokus ligger på invånarna i Västra Torsås vardagstrivsel. Vi undersöker om det 

finns faktorer som är grundläggande för att trivas i samhället, dessa är: kön, ålder, hem- och 

familjesituation, arbetssituation, bakgrund, människor i individens närhet, gemenskap samt 

förenings- och fritidsaktiviteter.  

 

Vi använde oss av en av en enkätundersökning. Urvalet utgjordes av ett proportionellt 

stratifierat urval på 15 procent av totalpopulationen i åldrarna 20-79 år. Den slutgiltiga 

svarsfrekvensen blev 65 procent. Datamaterialet bearbetades sedan i statistikprogrammet 

SPSS. Resultatet analyserades utifrån våra valda teoretiska utgångspunkter som var normer, 

fält och kapital och anpassning.  

 

För att Västra Torsås invånare ska kunna uppleva vardagstrivsel erfordras; att normerna 

överensstämmer och följs, att individen innehar vissa kapital, av omgivningen, ansedda som 

de rätta, samt att individen är anpassad genom att de krav som ställs är uppfyllda. Vi 

konstaterar även att samtliga ovan nämnda faktorer förutom kön och ålder påverkar om 

invånarna i Västra Torsås upplever vardagstrivsel eller ej 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Normer, Anpassning, Vardagstrivsel, Glesbygd  
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FÖRORD 

Vi vill med detta förord tacka de respondenter som har 

tagit sig tid till att besvara vår enkät till denna, vår 

magisteruppsats och utredning åt Västra Torsås 

Sockenråd. Vi hoppas att Sockenrådet är nöjda med 

vårt arbete och att slutprodukten lever upp till deras 

förväntningar. Vi önskar Sockenrådets medlemmar all 

lycka till med det framtida arbetet. På invånarna i 

Västra Torsås vägnar tackar vi för den tid och det 

arbete ni lägger ned för bygdens utveckling och 

välmående.  

 

Vi riktar även ett stort tack till vår handledare, Eva 

Fasth, på Växjö universitet. – Tack för ditt enorma 

tålamod och engagemang i vår uppsats! Vi önskar att 

alla studenter kunde ha tillgång till en handledare som 

du, din vägledning och ditt intresse har varit ovärderligt 

för oss. 

 

Växjö, den 2007-11-13 

Hanna Andersson och Sandra Johansson 
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1. Inledning  
 
Denna uppsats är en utredning om invånarna i orten Västra Torsås belägen på landsbygden i Alvesta 
kommun i Kronobergs län. Läsaren av denna rapport bör ha i beaktande att den utformats inom ramen 
för en magisteruppsats i sociologi, samtidigt som det är ett uppdrag från Västra Torsås Sockenråd. 
Således har den två mottagare, dels universitetet dels uppdragsgivaren. I huvudsak riktar den sig 
emellertid till den samhällsvetenskapliga institutionen på Växjö universitet. Konsekvensen blir att 
somliga av uppsatsens delar kan kännas något irrelevanta för uppdragsgivaren. 

 

Vad är en glesbygd egentligen? Det finns ingen enhetlig definition i Sverige av vad som är 

gles- och landsbygder. Begreppen glesbygd och landsbygd liknar delvis varandra men de 

skiljer sig också åt. Erfarenheter visar att det är svårt att formulera en definition som gäller i 

alla typer av situationer. Det samtliga definitioner har gemensamt är emellertid att det råder en 

påtaglig skillnad mellan tätort och landsbygd vad det gäller den fysiska miljön, det vill säga 

bebyggd miljö, brukat landskap och naturlandskap.1 Den avgränsning och definition som 

Glesbygdsverket använder sig av utgår från tillgängligheten till service och arbetsmarknad. 

Verket skiljer mellan ”glesbygder” och ”tätortsnära landsbygder”. Glesbygder finns främst i 

norra Sverige och avser orter med färre än 3 000 invånare som har mer än 45 minuters bilfärd 

till närmaste tätort med mer än 3 000 invånare. Tätortsnära landsbygder2 å sin sida finns inom 

5 till 45 minuters bilresa från tätorter större än 3 000 invånare.3 Samma problematik vad det 

gäller vikande befolkning och arbetsmarknad föreligger emellertid inom såväl glesbygder som 

tätortsnära landsbygder. Att befolkningen minskar i gles- och landsbygderna beror tillika stor 

del på ett negativt födelsenetto som ett negativt flyttnetto.4 Hela landet har sedan en lång tid 

tillbaka en förskjutning i befolkningsstrukturen mot en åldrande befolkning, mest påtaglig är 

dock denna förskjutning i landets gles- och landsbygdsområden.5 Många av gles- och 

landsbygdernas unga personer i åldrarna 16-29 år flyttar till tätorterna för att skaffa sig en 

utbildning eller ett yrke, det är sedan få som flyttar tillbaka. Konsekvensen blir att 

befolkningen i fertil ålder ständigt minskar, lågt barnafödande leder ofrånkomligen till en 

åldrande befolkning och på sikt sjunkande invånarantal.6 Generellt är det också fler män än 

                                                 
 
1 http://www.glesbygdsverket.se/site/default.aspx?id=140 – 070927 
2 Sedermera avses tätortsnära landsbygder när vi i uppsatsen nämner glesbebyggda orter.  
3 http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.aspx?id=3587 – 070927 
4 Glesbygdsverket 2006:6 
5 Ibid. 2006:15 
6 Ibid. 2006:15 
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kvinnor i åldrarna 20-64 år i gles- och landsbygdsområdena samtidigt som det inte är ovanligt 

att det råder ett kvinnoöverskott i de åldrarna i tätorterna.7  

Det sjunkande befolkningstalet bidrar exempelvis till ett minskat kund- och elevunderlag för 

olika servicefunktioner, såsom grundskolor, matbutiker etcetera, i gles- och landsbygder. 

Minskat serviceutbud kan i sin tur bidra till att områdena blir mindre attraktiva att bo i och att 

det blir ännu svårare att locka inflyttare.8  

 

1.1 Kort beskrivning av Västra Torsås  
 

Namnet Västra Torsås är en sammansättning från det fornnordiska gudanamnet Tor och den 

ås som ligger i orten som idag kallas för Torsås by. Fram till kommunreformen år 1952 var 

Västra Torsås en egen kommun och socknen var långt fram på 1900-talet dominerad av 

jordbruksnäringen. Bygden ska emellertid inte förväxlas med Torsås i Kalmar län.9  

 

Västra Torsås är en 212 kvadratkilometer stor socken som tillhör Alvesta kommun i 

Kronobergs län. Det är Alvestas sydligaste socken som gränsar till Tingsryd och Älmhults 

kommuner.10 Västra Torsås är en utpräglad tätortsnära landsbygd med ett, för närvarande 

stabilt, invånarantal på lite drygt 1 100 invånare totalt, 600 hushåll.11 Över hälften av 

befolkningen är över 45 år och det existerar enbart ett marginellt kvinnounderskott.12 Det 

finns ett fåtal orter där bebyggelsen förtätats och dessa är: Torne, Lönashult, Torsås by och 

Hulevik. Resterande del av socknen består främst av ett antal byar med några få hus och 

gårdar eller spridda hus och jordbruk. Landskapet är en småkuperad skogsbygd med många 

småsjöar. Västra Torsås ligger utmed Åsnens västra strand,13 vilken är Smålands näst största 

sjö.14  

 

                                                 
 
7 Glesbygdsverket 2006:22 
8 Ibid. 2006:15 
9 http://home.swipnet.se/vastra_torsas/html/ – 070514 
10 Västra Torsås sockenråd 2002:24  
11 http://home.swipnet.se/vastra_torsas/html/ – 070514 
12 Alvesta kommuns utdrag från SCB – 070503 
13 http://home.swipnet.se/vastra_torsas/html/ – 070514       
14 http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85snen – 070515  
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Den övervägande delen av befolkningen arbetspendlar men det existerar också ett omfattande 

småföretagande.15 Två kommunala låg- och mellanstadieskolor finns belägna i socknen samt 

två mataffärer.16 Västra Torsås har ett aktivt föreningsliv, vilket tagit sig uttryck i 20-talet 

föreningar och intressegrupper. Allt från samhällsföreningar till byalag och olika 

idrottsföreningar.17  

 

1.1.1 Västra Torsås Sockenråd  

Sockenrådet bildades år 1987 med en målsättning att verka för socknens utveckling och vara 

kontaktorgan mellan socknen, kommunen, länsstyrelsen och andra instanser. Rådet fungerar 

som en paraplyorganisation och medlemmarna utgörs främst av representanter från de olika 

föreningar och intressegrupper som finns i Västra Torsås. Sockenrådets uppgift är att värna 

om invånarnas intressen och bidra till att utveckla socknen för de boendes bästa. De frågor 

som behandlas inom rådet är främst frågor som är gemensamma för de boende i socknen 

såsom exempelvis vägfrågor och skol- och barnomsorgsfrågor.18 

 

Västra Torsås Sockenråd har i dagsläget 43 medlemmar totalt, varav tio av dessa är kvinnor, 

styrelsen har valts utav rådet och består av totalt sju personer. I stadgarna för Västra Torsås 

Sockenråd står det bland annat angivit hur rådets medlemmar tillsätts. Där står det att några av 

medlemmarna ej behöver representera någon förening eller intressegrupp utan rådet har rätt 

att välja in särskilt utvalda sockenbor.  I stadgarna står det också att alla personer med 

hemortsrätt i Västra Torsås har rätt att påkalla sockenrådets uppmärksamhet om de finner att 

en eventuell åtgärd behöver äga rum. Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år och 

varje år hålls det också en såkallad sockenstämma, då samtliga av Västra Torsås invånare är 

välkomna att deltaga.19 

 

För att invånarna ska kunna känna sig delaktiga i rådets verksamhet under hela året började 

Sockenrådet även att sammanställa ett informationsblad, kallat Sockenbladet, i vilket de 

                                                 
 
15 http://home.swipnet.se/vastra_torsas/html/ – 070514 
16 Västra Torsås sockenråd 2002:24  
17 http://home.swipnet.se/vastra_torsas/html/ – 071001 
18 http://home.swipnet.se/vastra_torsas/html/newpage6.html – 070515 
19 Mailintervju med Sockenrådets ordförande Kenny Fredlund – 071002 
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sprider information bland sockenborna om aktuella frågor. Sockenbladet har sedan år 1990 

utkommit fyra gånger per år.20  

 

1.2 Uppdrag  
 

Styrelsen i Västra Torsås Sockenråd, med Kenny Fredlund som ansvarig samordnare, hade i 

våras tagit kontakt med Växjö universitet med en uppdragsförfrågan gällande uppsatsarbete. I 

uppdraget efterfrågar Sockenrådet en kartläggning av invånarnas åsikter och attityder i frågor 

som är gemensamma för de boende i socknen. De föredrar att ett större antal invånare ges 

möjligheten att deltaga i undersökningen, framför enbart ett fåtal. Förhoppningen är att 

uppdraget skall utmynna i en rapport som kan verka som ett styrdokument och vägledning i 

rådets framtida arbete. I uppdragsbeskrivningen står det att personerna som genomför studien 

själva får bestämma vilka metoder som är lämpliga för att genomföra uppdraget. Sockenrådet 

gav i sin uppdragsbeskrivning förslag på en mängd ämnesområden med tillhörande frågor 

som skulle vara av intresse för dem om studien belyste. Dessa var: Bygga och bo, Skolan, 

Barn och ungdomar, Turism, Kommunikationer, Kyrkan, Utbud av varor och tjänster, Kultur 

och Livskvalité.  

 

Vid en närmare granskning av Sockrådets förslag på ämnesområden och tillhörande frågor 

ansåg vi att de generellt kunde kopplas till invånarnas övergripande livskvalité i Västra 

Torsås. Begreppet livskvalité är högst abstrakt och kan angripas ur en mängd olika 

infallsvinklar. Två begrepp som vi finner att Livskvalité innefattar är individers känsla av 

tillfredsställelse och trivsel. Därmed ämnar vi i denna uppsats att fokusera på trivsel med 

särskild inriktning på invånarna i Västra Torsås vardagstrivsel. Med vardagstrivsel avser vi 

trivsel som rör individernas grundläggande upplevelse av vardagen, relaterat till en yttre 

situation. Zygmunt Bauman och Tim May (2004) skriver att alla individer socialiseras och 

förvandlas till varelser som kan leva i samhället genom internalisering av sociala 

påtryckningar. Socialisationen pågår hela livet om än i olika stadier; primär, sekundär och 

tertiär. Dessa karakteriseras av växlande och sammansatta former av samspel mellan frihet 

och beroende. En individ är alltså aldrig fullständigt fri. Våra aktuella val påverkas och 

begränsas av våra tidigare handlingar och av det samhälle vi lever i. Bauman och May 

                                                 
 
20 http://home.swipnet.se/vastra_torsas/html/  – 071001 
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exemplifierar detta med att personer som vuxit upp i små landsortssamhällen kan känna sig 

vilsna i storstadsmiljöer. De kan känna sig som främlingar och invånarnas likgiltighet skapar 

en känsla av hjälplöshet hos personen, vilken kan förvärras av trafikmängden, stressande 

folkmassor och höghus. Sen finns det de som känner sig hemma i staden, den anonymitet som 

råder underlättar deras rörlighet och mångfalden är grunden för deras identitet.21 Vad Bauman 

och May menar är att det finns olika slags samhällen och att samtliga individer inte trivs i alla 

samhällsstrukturer. Utifrån denna diskussion ställer vi oss frågan: Vad erfordras för att 

invånarna i Västra Torsås ska uppleva vardagstrivsel? 

 

För att besvara denna fråga diskuterade vi om det finns faktorer som är grundläggande för en 

upplevd vardagstrivsel. Påverkar följande faktorer:  

- Kön? 

- Ålder? 

- Hem- och familjesituation?  

- Arbetssituation? 

- Bakgrund? 

- Människor i individernas närhet?  

- Gemenskap? 

- Förenings- och fritidsaktiviteter? 

 

Med hjälp av sociologiska teorier vill vi söka tänkbara förklaringar till de boendes upplevelse 

av vardagstrivsel.  

 

1.3 Disposition  
 

Uppsatsen består av 6 huvuddelar samt 4 bilagor. I Teoretiska utgångspunkter (2), redovisar 

vi vad som ligger till grund för vår analys; normer, fält och kapital samt ett teoretiskt 

resonemang kring anpassning. För att göra det tydligt för läsaren avslutas kapitlet med en 

motivering av de teoretiska val vi har gjort. I Metod (3) presenteras urvalsprocessen, 

svarsfrekvensen, databearbetningen, kodningsprocessen, statistiska metoder samt 

uppdragsgivarens roll. Vi avslutar med ett avsnitt kring metodreflektion, där vi främst 

                                                 
 
21 Bauman, May 2004:41ff 
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redogör för brister i frågeformulärets utformning. Kapitlet som följer är Resultat (4) där vi 

presenterar vår observation samt svaren från frågeformuläret. Denna presentation är främst 

utformad för uppdragsgivaren och innehåller enbart en framställning av respondentgruppens 

svar, några teoretiska kopplingar har ej gjorts i detta avsnitt. Uppläggningen av kapitlet följer 

i stora drag frågeformulärets utformning. Kapitlet avslutas med en sambandsanalys kring vad 

som karaktäriserar, dels personer som känner att de har mycket gemensamt med övriga 

invånare i Västra Torsås, dels de som aldrig har funderat på att flytta ifrån bygden. I Analys 

(5) analyserar vi vår empiri utifrån sociologiska teorier. För att åskådliggöra vårt resonemang 

presenteras inledningsvis en analysmodell. Kapitlet avslutas med en konklusion där vi 

sammanfattar analysen och besvarar vår frågeställning, vad som erfordras för att invånarna i 

Västra Torsås ska uppleva vardagstrivsel. Uppsatsens sista kapitel är Avslutande reflektioner 

(6) där diskuterar och reflekterar vi över glesbygdsproblematiken.  

  

 

 



 
 

11 
 

2. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel redovisar vi de teoretiska utgångspunkter som kommer att ligga till grund för vår analys.  
De teorier som ska hjälpa oss att förklara vad som erfordras för att invånarna i Västra Torsås ska 
uppleva vardagstrivsel är: Torbiörns teori om normer och Bourdieus begreppsverktyg fält och kapital 
samt ett teoretiskt resonemang kring anpassning även det utvecklat av Torbiörn. För att göra det 
tydligt för läsaren avslutas kapitlet med en förklaring av de teoretiska val vi har gjort.  

 

2.1 Normer 
 

Ingemar Torbiörn (1976) har i sin avhandling genomfört en studie där han försöker förklara 

de svårigheter och problem som kan uppstå i samband med utlandsflytt. Torbiörn framhäver 

att det i alla typer av samhällen råder både formella och informella normer. Dessa normer 

återspeglar gemensamma värderingar, uppfattningar och intressen hos samhällets medlemmar 

och kallas för nationella normer. De nationella normerna utformas i de processer som berör 

samhället som helhet, det vill säga i de processer som sker på nationsnivå och preciseras dels 

genom lagstiftning, dels genom att de växer fram ur gemensamma yttre levnadsvillkor och 

traditioner. I varje nation fungerar olika grupper som sociala enheter där medlemmarna har 

gemensamma intressen och värderingar. I dessa grupper styrs och samordnas 

gruppmedlemmarnas beteende genom särskilda gruppnormer. Gruppnormerna kan gälla för 

antingen formellt organiserade grupper eller informella grupper, exempelvis personer bosatta i 

en viss kommun, personer som tillhör en viss etnisk minoritet, anställda inom ett företag eller 

medlemmar i en familj. Inom en större grupp kan i sin tur olika mindre grupper uppstå och en 

individ kan vara medlem i flera grupper samtidigt. Inom alla grupper formuleras och tillämpas 

olika gruppnormer som skapas på gruppnivå. Den enskilda individen företräder slutligen egna 

uppfattningar, behov och intressen. Dessa uppfattningar, behov och intressen försöker 

individen tillfredställa genom att formulera och tillämpa egna principer för vad som är 

lämpligt respektive olämpligt beteende. Individen agerar då på individnivå utifrån individuella 

normer.22 

 

En nation eller grupp är en mängd individer som utgör ett socialt system. För att detta sociala 

system ska fungera krävs det att medlemmarna agerar enligt de normer som gynnar gruppens 

respektive nationens intresse. Individernas handlande styrs inte enbart av gruppen, utan den 

                                                 
 
22 Torbiörn 1976:15f 
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enskilda personen har också egna behov och intressen. En förutsättning är därför att gruppens 

eller nationens normer inte avviker från den enskilda individens preferenser i för stor 

utsträckning. Individen måste således känna att ett medlemskap i den aktuella gruppen eller 

nationen är såpass värdefullt att denne vill underordna sig dess normer. Om individen inte 

anser sig kunna göra detta leder det ofta till att denne lämnar gruppen och söker sig till en 

annan grupp där normerna och värderingarna bättre stämmer överens med de individuella 

normerna. Detta kan med andra ord innebära att till exempel sluta på sitt arbete eller flytta till 

en ort eller land där individen trivs bättre.23    

 

Normer avser inte bara uttalade principer eller formaliserade regler utan också informella och 

underförstådda principer som tillämpas i exempelvis hårfina avvägningar mellan 

handlingsalternativ och nyanserade tolkningar. Det är svårt att som individ veta hur mycket av 

vårt beteende som styrs av nationella, grupp- respektive individuella normer. Både de 

nationella- och gruppnormerna kan nämligen lätt uppfattas som våra egna individuella 

normer. En individ kan agera som medlem av en grupp utan att faktisk tillhöra den. Individens 

beteende kan anpassas till gruppens normer för att denna skulle vilja tillhöra gruppen.24 

 

Ovanstående åskådliggör att normer skapas på olika nivåer i samhället. På samma sätt som 

enskilda individer till viss del agerar utifrån egna intressen, handlar en grupp utifrån för 

gruppen specifika förhållningssätt och beteendemönster, så kallade gruppnormer. Precis som 

individens agerande underordnas gruppens normer, så sker gruppens verksamhet inom ramen 

för ett nationellt system och måste på så sätt underordnas det nationella normsystemet. 

Enskilda individer och olika grupper agerar alla inom ramen för en nation och nationens 

normer kan på så sätt ses som suveräna, det vill säga de är inte underordnade andra normer än 

dem samhället formulerar. Med detta är det emellertid inte sagt att de nationella normerna är 

permanenta och oföränderliga. Torbjörn har illustrerat detta resonemang med figuren på 

nästkommande sida.25  

                                                 
 
23 Torbiörn 1976:16 
24 Ibid. 1976:16 
25 Ibid. 1976:17f 
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Figur 2.1 – Samhällsnivåer och normer 

 

Figuren ovan åskådliggör två skilda samhällen och hur typerna av normer får olika utrymmen i olika 
samhällen. I nation A har samtliga normer mer likvärdigt utrymme till skillnad från Nation B där 
grupper och individers agerande i fler situationer följer nationella normer, vilket leder till att såväl 
grupp- som individuella normer får mindre plats. Nation B skildrar, enligt Torbiörn, ett mer homogent 
samhälle, homogena samhällen består oftast av individer som har samma etnicitet och religiös 
tillhörighet.26  
 

2.2 Fält och kapital  
 

Donald Broady (1990) tolkar och förklarar Pierre Bourdieus sociologi och hans begrepp. Ett 

utav Bourdieus nyckelbegrepp, och kanske mest grundläggande begrepp, är kapital. Enkelt 

uttryckt är kapital symboliska och materiella tillgångar vilka verkar som ammunition i en 

vapenstrid. Bourdieu skiljer mellan olika arter av kapital, där det symboliska kapitalet är det 

övergripande. Det används för att fånga in förhållandet att vissa titlar, institutioner, speciella 

ting eller vad det nu kan vara, besitter ett högre anseende och är mer prestigegivande än andra 

i olika samhälleliga kontexter. De är erkända som överlägsna, inte på det individuella planet 

utan på det kollektiva planet. Följande definition ges: symboliskt kapital är det som av sociala 

grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.27 En annan art av kapital är det 

sociala kapitalet. Med socialt kapital menar han att förbindelser, släktband och 

personkontakter, mellan individer också kan verka prestigegivande och ge en individ ett högre 

anseende. Genom hänvisningar till sina studier av eliten i franska konstkretsar använder och 

förklarar Bourdieu sitt begreppsverktyg kapital, han visar att vissa universitet, viss klassisk 

musik eller litteratur kan fungera som tillgångar som kan avgöra vilken position en individ får 

                                                 
 
26 Torbiörn 1976:18 
27 Broady 1990:171 
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i, i detta fall, det kulturella fältet.28 Vilket leder till ett annat av Bourdieus flitigt använda 

begrepp, nämligen fält. 

 

Fält kan definieras som ett system av relationer mellan positioner. Han bryter ner det genom 

att tala om sociala fält och med det avser han ett föränderligt område i samhället där 

människor och institutioner strider om något som är gemensamt för dem.29 Samhället ses då 

enligt en geometrisk modell, ett socialt rum sammansatt av liknande mer eller mindre 

självständiga fält i vilka ett antal deltagare bevakar ett gemensamt och specifikt 

intresseområde. Individer, grupper och institutioner kan agera inom en mängd olika sociala 

fält då varje fält innehåller ett antal underarenor. Alla aktörer inom ett fält förhåller sig till 

varandra genom olika positioner. Dessa positioner intas beroende på hur mycket av ett 

särskilt, eftertraktat fältkapital individerna har. Fältets struktur utgörs av ett system av 

relationer som de olika positionerna skapar. Trots att fältets aktörer styrs av gemensamma 

förhållningssätt, pågår det alltid strider om erkännande, makt och resurser. Inom varje fält 

råder ett dominansspel gällande kontrollen över symboliskt kapital. Det är resurser i form av 

egenskaper eller praktiker som kan ge anseende och bidra till en makt- och statusposition.30 

Fältbegreppet tillåter oss att betrakta delar av det sociala livet som en egen, redan på förhand, 

strukturerad värld som finns även innan vi träder in i den.31 

 

2.3 Anpassning  
 

Ingemar Torbiörn (1976) skriver att begreppet anpassning ofta används för att formulera 

beroendeförhållandet mellan individ och omvärld. Det beroendeförhållande som råder mellan 

individen och individens omvärld kan även uttryckas som att individen och omvärlden ställer 

krav på varandra. Om de krav som riktas mot omvärlden är tillfredställda kan individen själv 

sägas vara väl eller mindre väl anpassad. På motsvarande sätt kan individen ur omvärldens 

synpunkt sägas vara mer eller mindre anpassad beroende på om individen tillfredställer de 

krav som omvärlden riktar mot denne. Vi har valt denna teori då vi anser att anpassning är en 

viktig delfaktor i vårt trivselbegrepp och vi vill, på samma sätt som Torbiörn, studera 

beroendeförhållandet mellan invånarna och samhället (Västra Torsås).  Begreppet anpassning 

                                                 
 
28 Broady 1990:171 
29 Broady 1998:3 
30 Flisbäck 2006:38 
31 Broady 1998:19 
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avser vad individen gör eller vilka förväntningar individen genomgår för att få egna krav 

riktade mot omvärlden tillfredsställda eller för att tillmötesgå omvärldens krav riktade mot 

denne.32 Vi eftersträvar med hjälp av denna teori söka förklaringar till om, och i så fall hur 

och i vilken grad, invånarna i Västra Torsås anpassar sig till ”sitt” samhälle.  

 

Torbiörn skriver att en individ kan vara väl eller mindre väl anpassad på två olika sätt. Det 

ena fallet benämns subjektivt anpassad och innebär att de krav individen själv riktar mot 

omgivningen är tillfredställda. Individen anses vara väl subjektivt anpassad om individen 

själv utvärderar sin situation och bedömer den som tillfredsställande. Krav för att kunna 

bedöma sin situation som tillfredställande är att beteendet ska överrensstämma med de 

värderingar och normer individen omfattar. Subjektiv anpassning avser förändringar som 

individen aktivt genomför eller passivt genomgår för att uppnå eller bevara ett tillstånd där 

situationen utvärderas och uppfattas som tillfredsställande. Objektiv anpassning avser de 

förändringar som uppstår hos individen för att tillfredställa de krav som kommer från någon i 

omgivningen, till exempel från en person, en grupp eller en organisation. Dessa krav behöver 

inte tvunget omfattas av individen själv. För att individen ska vara väl objektivt anpassad 

gäller det att kraven från omgivningen är uppfyllda. Begreppet ”objektiv” står inte för sanning 

eller riktighet i en absolut bemärkelse utan är beroende av de värderingar och normer som 

finns hos den som ställer kraven.33   

 

2.4 Motiv för teoretiska utgångspunkter 
 

Det finns åtskilliga teoretiker som diskuterar normer och dess påverkan i och på samhället. 

Att vi valt just Torbiörns teori om normer beror dels på hans grundläggande beskrivning av 

normer och dess påverkan i och på samhället, dels på grund av att den modell som han 

utformat och presenterar kring olika typer av normsamhällen. Torbiörn illustrerar olika 

normsamhällen på nationsnivå. Vi anser att Sverige är, vad Torbiörn benämner, en Nation A, 

baserat på hans beskrivning av normsamhället. Samtidigt antar vi att det inom nationsgränsen 

finns olika typer av små samhällen.  

 

                                                 
 
32 Torbiörn 1976:120f 
33 Ibid. 1976:121f 
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Bourdieus teori om fält och kapital valdes för att se om samma komplicerade företeelser som 

Bourdieu menar existerar bland eliten inom till exempel kulturella fält även kan förekomma 

bland ett samhälles befolkning i stort. Vi ämnar inte använda Bourdieu för att undersöka om 

det finns en ”Västra Torsås elit” utan för att se om tillgång på specifika kapital kan underlätta 

för en invånare att uppleva vardagstrivsel och accepteras i samhället – Västra Torsås. I vår 

analys ämnar vi använda Bourdieus kapitalbegrepp som ett komplement till teorin om normer. 

Vi ser det som att normer är skrivna och oskrivna lagar och regler. Kapital å sin sida är de 

symboliska och materiella tillgångar, som genom samhällets normer tillskrivits ett värde. 

 

Torbiörn åskådliggör i sin teori kring anpassning, den komplicerade växelverkan som råder 

mellan subjektiv och objektiv anpassning. Vår tolkning är; för att en individ ska vara väl 

anpassad underlättar det om individens och omvärldens krav överensstämmer och vi anser att 

individens grad av anpassning är avgörande för dennes upplevelse av trivsel.  
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3. Metod  
 
I detta avsnitt beskrivs de metoder vi använt oss av och hur vi har tänkt vid de metodologiska valen. 
Vi inleder med att förklara vad en utredning innebär, detta stycke åtföljs av vårt tillvägagångssätt från 
det att vi fick uppdraget tills dess att det var avslutat. Vi presenterar därefter uppdragsgivarens roll i 
denna uppsats och avslutar med att reflektera kring metoden vi valt.  

 

3.1 Utredning 
 

Begreppet utredning förutsätter att det föreligger något invecklat, krångligt eller trassligt inom 

en organisation eller liknande. Det som ska utredas kan ses som ett trassligt garnnystan där 

trådarna går i varandra och bildar knutar längs vägen. Det förekommer svårigheter att få 

överblick över vad som hänger ihop med vad och det behövs då någon som reder ut trådarna. 

Utredarens uppgift är att reda ut något okänt, besvärligt eller obehagligt inom exempelvis en 

organisation. Problemet är inte löst bara för att det finns en lösning utan någon måste fatta 

beslut om att lösningen ska genomförs. Utredaren ska även reda ut för vem det bestämda 

problemet existerar. Ibland påträffas personer inom organisationen som redan tror att de vet 

tillräckligt för att kunna lösa problemet men det som av någon betraktas som en lösning kan 

lätt bli problem för en annan.34 Sockenrådet efterfrågade vår hjälp att reda ut hur de boende i 

Västra Torsås tyckte och tog ställning till en mängd olika frågor och påståenden. De upplevde 

svårigheter med att få en helhetsuppfattning över åsikter i bygden och bad oss om hjälp för att 

sammanställa en form av styrdokument för deras framtida arbete.   

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 

Ordföranden i Västra Torsås Sockenråd hade, som vi nämnt i inledningen, i våras lämnat in en 

uppdragsförfrågan till Växjö universitet. Vi blev intresserade av uppdraget och kontaktade 

dåvarande ordförande för en tydligare beskrivning. Vi stämde möte för att få mer skriftlig 

information och vi erhöll då en sammanställning över de ämnesområden sockenstyrelsen ville 

att vi skulle beröra.  

 

                                                 
 
34 Holmblad, Brunsson 2005:7f 
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Efter ett möte med uppdragsgivaren presenterade vi vårt förslag på hur undersökningen kunde 

genomföras och dess fokus. Avsikten med uppdraget var att resultatet skulle verka som ett 

styrdokument för sockenrådets framtida arbete. Med tanke på att Sockenrådets arbete riktas 

till hela socknen, ville vi att så många som möjligt skulle få sina åsikter hörda. En 

enkätundersökning ansåg vi därför var bäst lämpad.  

 

3.2.1 Utformning av frågeformulär 

Frågeformuläret ”Leva och bo i Västra Torsås” har utarbetats med ett flertal olika frågor 

kring bakgrund, arbetssituation, att bo i Västra Torsås, människor i ditt liv, förenings- och 

fritidsaktiviteter samt olika livsbetingelser och påståenden för att ge en bred bild av 

undersökningsgruppen. Formuläret indelades i ämnesområden utifrån de faktorer kring 

vardagstrivsel vi ämnade undersöka. Intentionen med frågeformuläret att ge vår 

uppdragsgivare en utförlig och förklarande bild av respondentgruppen. Vi tog hjälp av Jan 

Trost (2001) och Karl Erik Rosengren & Peter Arvidsson (2002) för tekniska formaliteter vid 

utformningen av enkätfrågorna. Med tekniska formaliteter avses utformning av själva 

frågorna dess uppställning, typ av svarsalternativ samt antalet svarsalternativ som bör finnas 

till varje fråga. Respondenters anonymitet är en viktig faktor att ta hänsyn till därför valde vi 

att inte numrera enkäterna före utskick, då vi ville försäkra att respondenterna behöll sin 

anonymitet. 

 

3.2.2 Urval 

Urvalsramen för denna enkätundersökning har utgjorts av kommuninvånarregistret över 

Västra Torsås, från Alvesta kommun. Vid mötet med kommunen fick vi skriva under ett 

sekretessavtal där vi godkände att vi inte fick använda de folkbokföringslistorna vi tilldelats i 

annat syfte än den aktuella enkätundersökningen. Vår totalpopulation begränsades till 

samtliga av Västra Torsås invånare i åldrarna 20-79 år. Den undre gränsen på 20 år valdes då 

vi ansåg att frågeformuläret bäst besvarades av personer i vuxen ålder, vilka kan antas ha gjort 

ett mer aktivt val att bo i Västra Torsås. Efter att vi gjort detta urval bestod vår totalpopulation 

av 762 individer. Vi delade in vår population i tioårsintervall viket resulterade i sex olika 

åldersgrupper ur vilka vi sedan gjorde ett slumpmässigt proportionellt stratifierat urval på 15 

procent (av totalantalet) . I tabell 3.1 åskådliggörs urvalet: 
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Tabell 3.1 – Urval 

Grupp Ålder Antal Procent Urvalsgrupp Kvinnor Män 
1 20-29 81 10,6 % 13 7 6 
2 30-39 106 13,9 % 17 9 8 
3 40-49 153 20,0 % 24 12 12 
4 50-59 156 20,5 % 24 14 10 
5 60-69 141 18,5 % 22 7 15 
6 70-79 125 16,5 % 20 11 9 
Total  762 100 % 120 60 60 
 

Då ett urval på 15 procent av 762 är 114 stycken valde vi att runda av uppåt till 120 i vårt 

urval. Vårt urval är därför 15,7 procent av vår totalpopulation. Befolkningslistorna var ej 

indelade efter hushåll. När vi skrev adresserna försökte vi, i den mån det var möjligt, endast få 

en representant från varje hushåll. När vi uppmärksammade att flera personer från samma 

hushåll hade blivit slumpmässigt utvalda, tog vi istället den nästliggande personen av samma 

kön och åldersgrupp i registret.  

 

3.2.3 Svarsfrekvens 

Vi var optimistiska och positiva till ett högt deltagande eftersom enkäten kändes aktuell och 

var omtalad i socknen, samt att den tar upp frågor som i allra högsta grad berör 

respondenterna. Tillsammans med sockenstyrelsen försökte vi marknadsföra enkäten med de 

informationskanaler som vi hade tillträde till. Vid ett av våra inledande möten med 

uppdragsgivaren var en journalist från Smålandsposten närvarande vilket resulterade i en 

helsida om projektet i tidningens lokalsidor för Alvesta (se bilaga 4). Vi medverkade även vid 

sockenrådets årsmöte där vi presenterade uppdraget för de närvarande invånarna och 

poängterade hur viktigt deras deltagande var för resultatet samt vädjade att de skulle sprida 

informationen vidare. Under mötet fick vi omfattande och engagerad respons från de 

närvarande sockenborna. Samma dag som respondenterna mottog enkäten satte även vår 

kontaktperson upp affischer i socknens två mataffärer för att påminna om att enkäten var ute 

samt att den skulle vara postad senast den 22 maj.  

 

Efter sista svarsdagen, hade vi inte fått in lika många enkäter som vi förväntat oss. Av 120 

stycken hade vi mottagit 64 stycken enkäter (53 procent). Vi kontaktade Kenny Fredlund för 

att redogöra för svarsfrekvensen. Vi kom gemensamt fram till att publicera en notis i bygdens 

egen tidning, Sockenbladet. Notisen uppmanade de respondenter som fortfarande inte svarat 
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att sista svarsdag flyttats fram åtta dagar. Efter att denna notis publicerats fick vi in ytterligare 

14 enkäter vilket resulterade i en slutgiltig svarsfrekvens på 65 procent – 78 enkäter.  

 

3.2.4 Databearbetning 

Vi valde att bearbeta vårt datamaterial i statistikprogrammet SPSS. Vi har tidigare under våra 

år av studier använt programmet och kände till att det lämpar sig väl för 

samhällsvetenskapliga studier och erbjuder en mängd statistiska verktyg. Enligt Djurfeldt med 

flera är SPSS det mest spridda och genomtänkta statistikprogrammet och finns numera på de 

flesta universitet och högskolor.35  

 

3.2.4.1 Bortfallsanalys 

Då vi tog fram frekvenstabeller på variabeln födelseår uppmärksammade vi att ålderstrukturen 

bland de svarande var relativt ojämn. I åldersgruppen 20-29 år hade vi endast mottagit fyra 

stycken enkäter av 13 utskickade, vilket motsvarar 30,8 procent. Vid en jämförelse med 

resterande åldersgrupper var denna grupp, 20-29 år, betydligt underrepresenterad. Resterande 

grupper hade en svarsfrekvens på minst 52,9 procent, se tabell 3.2 nedan. Vi mottog ett kuvert 

med en handskriven lapp från en förälder som informerade oss om att deras dotter var ute och 

reste och hon att därför inte kunde medverka i undersökningen. Vi förde en diskussion om 

liknande omständigheter kunde vara en förklaring till varför det var så få svaranden i 

åldersgruppen 20-29 år.  I enkäten förekom det generellt ett internt bortfall på cirka 3-4 

procent, förutom på bakgrundsfrågorna där inget internt bortfall existerade. 

 

Tabell 3.2 – Svarsfrekvens   

Åldersgrupp Urval 
antal 

Urval % Svarsfrekvens 
antal 

Åldersgruppens 
andel av de 
svarande  

Svarsfrekvens % 
inom åldersgrupp 

20-29 13 st 10,6 % 4 st 5,1 % 30,8 % 
30-39 17 st 13,9 % 9 st 11,5 % 52,9 % 
40-49 24 st 20,0 % 19 st  24,4 % 79,2 % 
50-59 24 st 20,5 % 20 st 25,6 % 83,3 % 
60-69 22 st 18,5 % 12 st 15,4 % 54,6 % 
70-79 20 st 16,5 % 14 st 18,0 % 70,0 % 
Total 120 st 100 % 78 st 100 %  

                                                 
 
35 Djurfeldt, m.fl. 2003 
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3.2.5 Kodningsprocessen 

Vid bearbetningen av datamaterialet valde vi att koda om vissa variabler för att möjligöra 

användandet av korstabeller. Exempelvis omkodade vi samtliga ställningstaganden, den från 

början sexgradiga skalan omkodades till att enbart inkludera två svarsalternativ. Svar mellan 

ett och tre räknades som ”tillfredställd i lägre grad” och svar mellan fyra och sex räknades 

som ”tillfredställd i högre grad” till de aktuella livsbetingelserna. Precis på samma sätt 

kodades svaren ett till tre om till ”Instämmer i lägre grad” och svar mellan fyra och sex 

räknades som ”Instämmer i högre grad” till de olika påståendena som fanns formulerade. 

Detta var en nödvändighet för att undgå att färre individer än fem skulle representera ett 

svarsalternativ. (Gäller för att genomför en Chi2 analys.) 

 

Vid vissa frågor har vi kodat ett giltigt bortfall och andra endast bortfall. I de fall då giltigt 

bortfall förekommer har respondenten utelämnat svar på grund av vissa ”giltiga” 

omständigheter. Exempelvis om en respondent var änka/änkling eller ensamstående har ett 

giltigt bortfall kodats vid frågor angående partners arbetssituation.  

 

3.2.6 Statistiska metoder 

Inledningsvis presenteras resultatet med stapeldiagram och enkla frekvenstabeller, för att 

åskådliggöra svarens procentuella fördelning. Därefter följer en sambandsanalys, som vi 

genomförde med hjälp av Chi2– metoden. Svante Körner och Lars Wahlgren skriver att Chi2– 

metoden innebär att de faktiska frekvenserna i en tabell jämförs med de frekvenser som 

förväntas enligt nollhypotesen.36 Vi använde oss utav korstabeller och syftet var att fastställa 

om det finns något samband mellan en oberoende och en beroende variabel. Våra två 

beroende variabler var: Jag känner att jag har mycket gemensamt med övriga personer i 

Västra Torsås och Jag har funderat på att flytta ifrån Västra Torsås och vi prövade dessa 

med resterande variabler. Efter att vi konstruerat samtliga tabeller granskade vi dessa för att få 

fram eventuella samband vilka beräknades utifrån ett 95 procentigt konfidensintervall.  

 

                                                 
 
36 Körner, Wahlgren 2005:153 
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3.3 Uppdragsgivarens roll 
 

Vid uppdragsskrivning finns det olika intressenter som kan påverka och styra uppsatsen i en 

viss riktning. Sockenrådet hade, som nämns i inledningen, inget krav på hur och med vilken 

metod uppdraget skulle genomföras dock hade de vissa önskemål på ämnen de ville att 

undersökningen skulle beröra. Det var däremot upp till oss att slutligen bestämma hur 

formuläret skulle utformas och vilka ämnesområden som var rimliga att ta med. För att 

tillmötesgå Sockenrådets önskningar vad gäller olika ämnesområden valde vi att utforma en 

mängd påståenden och attityder som respondenterna skulle ta ställning till. Somliga av dessa 

utformades enbart för Sockenrådet och är därför inte presenterade i själva uppsatsen utan 

enbart i bilaga 3.  

 

Efter vissa korrigeringar fick vi ett godkännande av Sockenrådet att formuläret var färdigt för 

utskick. Sockenrådet stod för samtliga kostnader vad gäller utskrift av enkät, kuvert samt 

frimärken. Uppdragsgivaren hade önskemål om att resultatet av undersökningen presenterades 

i ett enskilt avsnitt, för att kunna få den helhetsuppfattning över invånarnas åsikter som de 

efterfrågar. I övrigt har sockenrådet varken påverkat eller haft synpunkter på färdigställandet 

av slutprodukten och kontakten har varit mycket begränsad under arbetets gång.  

 

3.4  Metodreflektion 
 

Vid bearbetningen av materialet uppmärksammades att till fråga 8, angående respondenternas 

nuvarande arbetssituation, hade vi glömt pensionär som svarsalternativ. Detta fick vi mycket 

kritik för från pensionärerna och vi märkte även att svarsfrekvensen från personer i 

pensionsåldern var relativt låg. Vi valde då att skicka ut ett brev till samtliga pensionärer för 

att be om ursäkt, se bilaga 2, vilket resulterade i att vi fick in ytterligare ett antal enkäter ifrån 

denna grupp. Ett citat som kan sammanfatta pensionärernas åsikter är:  

 
Ni bör tänka även på pensionärerna, är vi ej värda att komma ihåg det är ju så även i 
riksdagen. 

 

Ett annat misstag vi uppmärksammade i enkätens utformning var att frågorna 16 och 17 som 

berör hur många nära vänner respondenterna har i respektive utanför Västra Torsås borde ha 

formulerats annorlunda. Under kodningsprocessen uppstod svårigheter att koda svaren till 
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dessa frågor då många respondenter svarat i ordinalskala, exempelvis flertal eller många 

vänner, istället för i kvotskala37 som var vår intention. Under kodningen kunde vi enbart 

bearbeta de svar som var korrekt angivna i kvotskala, exakt antal, vilket resulterade i ett stort 

internt bortfall på denna fråga. Vi valde därför i efterhand att omkonstruera svarsalternativen 

så att de svarade mot: Vart bor majoriteten av dina vänner? Och tänka följande 

svarsalternativ: I Västra Torsås eller Utanför Västra Torsås. Vi gick igenom samtliga enkäter 

och kodade om svaren så att de respondenter som uppgett att de hade flest vänner i Västra 

Torsås fick en etta och de som hade flest vänner utanför socknen fick en tvåa. På så sätt 

kunde vi senare göra både frekvenstabeller och korstabeller med den nya variabeln, vilket inte 

var möjligt innan omkodningen på grund av det höga interna bortfallet.   

 

Vårt urval på 120 respondenter kan diskuteras och kännas litet för en enkätundersökning. 

Urvalet har dock diskuterats och godkänts av såväl universitetet som uppdragsgivaren. Vi 

valde att genomföra en enkätundersökning dels med tanke på uppdragets syfte dels att vi ville 

praktisera våra statistiska kunskaper då vår utbildning tidigare främst haft fokus på kvalitativ 

forskning. Denna uppsats har för oss varit en utmaning och vi hade i våra beräkningar ej tagit 

i beaktning hur tidskrävande det kan vara att göra en enkätundersökning. Förarbetet blev 

väldigt utdraget inte minst i form av att få åtkomst till invånarregister och sedan ta ut vårt 

proportionella stratifierade urval. Kodningsprocessen som resulterade i 86 inkodade frågor 

blev omständig då vi var tvungna att koda om majoriteten av frågorna av olika anledningar.  I 

en statistisk analys är det många regler att ta hänsyn till och för att den skulle genomföras på 

ett korrekt sätt var det nödvändigt att vi ständigt kontrollerade med statistiska metodböcker. I 

en uppsats med en kvantitativ metod utförs en mängd ”osynligt” arbete, långt ifrån allt 

presenteras i uppsatsen. 

                                                 
 
37 Med kvotskala avses svar med exakt antal, en skala med jämna avstånd och en absolut nollpunkt.  
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4. Resultat 
 
I detta kapitel redovisas vår observation samt svaren från frågeformuläret. I resultatet åsyftas alltid 
samtliga 78 svarande respondenter om ej annat anges. Presentationens är särskilt utformad till vår 
uppdragsgivare och innehåller respondentgruppens svar, några teoretiska eller analytiska kopplingar 
har således ej gjorts, eftersom sockenrådet efterfrågade en ren sammanställning av frågeformuläret. 
Kapitlet avslutas med en genomgång av vad som karakteriserar dels personer som känner att de har 
mer gemensamt med övriga invånare i Västra Torsås dels de som aldrig har funderat på att flytta ifrån 
bygden. Denna avslutande text bygger på olika statistiska test genomförda i SPSS.  

 

4.1 Observation  
 

För att kunna få en bild av samhället vi studerar åkte vi till Västra Torsås en dag och körde 

runt i socknens olika små samhällen.  

 

Under en färd längs de smala grus- och asfaltsvägarna genom Västra Torsås kan såväl löv- 

som barrträd skådas. Där skogen inte växer tät breder äng- och åkermark ut sig och på vissa 

av dessa slätter betar kor, får eller hästar. Längs vägarna står det, med jämna mellanrum, 

skyltar som hänvisar till enskilda vägar som leder till olika gårdar. Mellan de orter där 

bebyggelsen förtätats ligger hus, gårdar och sommarstugor med cirka 500 meters mellanrum. 

Vi observerade att enfamiljshus38 dominerar bland bygdens fastigheter, vilket senare också 

bekräftades av uppdragsgivaren. Majoriteten av husen vi såg var trä- och tegelhus, såväl 

byggnader som trädgårdar upplevde vi som stora, välskötta och ombonade. Vi upplevde det 

inte som att något av husen eller gårdarna utmärkte sig eller stack ut, vi kände alltså att husen 

visuellt höll samma standard, detta gällde även majoriteten av de bilar vi såg.  

 

I Lönashult och Torne är socknens två matbutiker belägna. Vi upplevde båda butikerna som 

relativt små men trots sin storlek välsorterade båda var apoteks- och systemombud. Vi såg 

endast en personal i varje butik och de hälsade vänligt på de kunder som kom in under tiden 

vi var där och samtalade om vardagliga ting i kassan vilket gjorde att butikerna kändes 

personliga. Vi upplevde en ”alla känner alla stämning”. Utanför en av butikerna stod blommor 

och jord till försäljning helt obevakat.  

 

                                                 
 
38 Med enfamiljshus avser vi en villa eller gård som ger sken av att det endast är ett hushåll i fastigheten.  
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De två skolorna i Västra Torsås såg små och personliga ut likaså gjorde äldreboendet beläget i 

Lönashult. Längs den östra sidan av socknen breder sjön Åsnen ut sig och där blandas 

bostadshus och sommarstugor. Vi passerar på ett flertal ställen små båthamnar där 

huvudparten av båtarna är ekor. Sammanfattningsvis fick vi känslan av att Västra Torsås är en 

väldigt familjär socken.  

 

4.2 Resultat  
 

Av de 78 respondenter som deltagit i undersökningsgruppen är 44 stycken kvinnor och 34 

stycken män, vilket motsvarar 56 procent kvinnor och 44 procent män.39 Respondenternas 

åldersfördelning för kvinnor respektive män åskådliggörs i figur 4.1 och 4.2.  

 

Figur 4.1 – Kvinnor och ålder   Figur 4.2 – Män och ålder 
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Figurerna åskådliggör att könsfördelningen inom de olika åldersgrupperna är olika för män 

och kvinnor. Det är främst i åldergruppen 50-59 år som störst skillnad mellan könen 

föreligger. Medelåldern är 55 år.  

                                                 
 
39 Uppmärksamma att varje respondent motsvarar cirka 1,3 procent.  
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Figur 4.3 – Civilstånd 
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Som figur 4.3 visar är det absolut vanligast att vara sambo, gift eller ha partner i Västra 

Torsås. Det är enbart 9 procent som uppgett att de är ensamstående. 

 

Figur 4.4 – Antal egna barn 
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Det är 91 procent som har barn, av dessa har över hälften två barn. Det finns en spridning 

mellan ett och fem barn. I genomsnitt har varje respondent 2,22 barn och varje kvinna har i 

sin tur 2,27 barn detta är något högre än rikets fruktsamhetstal som år 2006 var 1,85 barn per 

kvinna40. 

                                                 
 
40 http://www.scb.se/templates/pressinfo____206599.asp – 070905  
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Figur 4.5 – Boendesituation 
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Tre boendeformer representeras. Majoriteten bor antingen i villa eller på gård. Lite drygt 10 

procent bor i lägenhet. De resterande bor tillsammans med sin/sina förälder/föräldrar, det 

framkommer emellertid ej om de bor i hus eller lägenhet.  

 
Endast en person av de 78 respondenterna är född utanför Sverige. Det är drygt tre fjärdedelar 

som är inflyttade till Västra Torsås och 80 procent av dessa har bott där i minst 11 år. De 

flesta, 75 procent, har flyttat dit från en annan ort belägen i Kronobergs län och nästan en 

femtedel är inflyttade från en ort tillhörande något av de kringliggande länen41. De flesta av 

de inflyttade har flyttat till Västra Torsås från en ort med maximalt 3 000 invånare. Av de som 

alltid har varit bosatta i Västra Torsås är det 68 procent vars familj har bott i socknen i minst 

tre generationer. 

 

Majoriteten, 71 procent, har inga eller några få släktingar bosatta i Västra Torsås. Av dem 

som har partner är det 73 procent som angivit att det är inga eller enbart några få av partnerns 

släktingar som bor i Västra Torsås. På frågan hur ofta respondenterna umgås med sina och sin 

eventuella partners släktingar, uppger drygt hälften att de träffar släktingarna någon gång i 

månaden.  

 

                                                 
 
41 Med kringliggande län avses: Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Jönköpings län och Hallands län. 
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I formuläret ställdes frågan; varför har du valt att bo i Västra Torsås? och huvudparten 69 

procent uppger att de bor i Västra Torsås på grund av att de vill bo på landet eller med 

anledning av omgivningens natur. Då flera svarsalternativ var möjliga är det samtidigt mer än 

hälften som valt att bo där till följd av att anhöriga såsom vänner, släkt och/ eller partner bor i 

socknen. Det är 30 procent som bor där på grund av att de är uppvuxna där. Få personer, 10 

procent, har angivit arbete som ett skäl till varför de bor i Västra Torsås. Det är enbart 10 

procent som markerat att de bor i socknen på grund av annan anledning.  

 

Figur 4.6 – Fullföljda utbildningar  
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Figur 4.6 åskådliggör att det är 46 procent som har en fullföljd gymnasieutbildning på 

antingen två eller tre år som högsta utbildningsnivå. Denna andel stämmer väl överens med 

utbildningsnivån bland rikets befolkning, år 2006 var det nämligen 45 procent av 

befolkningen mellan 16-74 år som hade gymnasial utbildning på två till tre år som högsta 

utbildningsnivå. Det är 38 procent i respondentgruppen som har folkskola, grundskola eller 

yrkesskola som högsta utbildningsnivå, något högre andel än den för riket som år 2006 låg på 

24 procent för motsvarande utbildningsnivå. Samtidigt är det 15 procent av de svarande som 

har en fullföljd högskole- eller universitetsexamen jämfört med 30 procent för riket.42 Värt att 

notera är att anledningen till skillnaden mellan fullföljd högskole- eller universitetsexamen 

                                                 
 
42 Riksgenomsnittet är hämtat från: http://www.scb.se/templates/Product____9565.asp – 070906  
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kan bero på respondentgruppens genomsnittsålder är relativt hög. I noten nedan presenteras 

även genomsnittet för utbildningsnivån i Kronobergs län.43  

 

Figur 4.7 – Arbetssituation 
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Majoriteten, 51 procent, är tillsvidareanställda och 14 procent är egna företagare vilket gör 

företagande till den nästa vanligaste sysselsättningen bland de förvärvsarbetande 

respondenterna. År 2006 var 7,2 procent av Sveriges arbetsföra befolkning egna företagare, 

alltså procentuellt hälften så många som i Västra Torsås.44 Bland respondenterna är det 28 

procent som är antingen ålders- eller förtidspensionärer. Anmärkningsvärt är att det inte är en 

enda av respondenterna som angivit svarsalternativet arbetslös.  

 

Sammantaget är huvudparten, 41 procent, anställda av en offentlig arbetsgivare45 och en 

tredjedel är anställda inom ett privat företag. Det råder emellertid en skillnad mellan könen, 

majoriteten av kvinnorna är offentligt anställda och majoriteten av männen är verksamma 

inom den privata sektorn. Av de egna företagarna är 36 procent kvinnor och 64 procent män. 

Av dem med partner är det 50 procent av kvinnornas partners som är privat anställda medan 

53 procent av männens partners arbetar inom offentlig sektor. 65 procent av de 

                                                 
 
43 Utbildningsnivå för Kronobergs län år 2006 25-64 år. Grundskola eller motsvarande: 18 procent, Gymnasial 
utbildning: 50 procent och Högskole- eller universitetsexamen: 31 procent. Hämtat från: 
http://www.scb.se/templates/Product____9565.asp – 070914 
44 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Foretag/Antal_svenska_foretagare/ – 071105 
45 Med offentlig arbetsgivare avses statlig myndighet/verk, av staten helägt företag, kommun eller landsting.  
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förvärvsarbetande respondenterna arbetspendlar46. Av dessa arbetspendlar majoriteten mellan 

60 och 100 kilometer tur och retur per dag.  

 

                                               Figur 4.9 – Umgänge med personer   
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Figur 4.8 och 4.9 ovan åskådliggör att majoriteten, 53 procent, av respondenterna umgås en 

eller flera gånger i veckan med andra invånare i Västra Torsås. Samtidigt svarade 58 procent 

att de umgås någon gång i månaden med personer bosatta utanför socknen. Det kan 

konstateras att det finns två skilda grupper gällande umgänget med personer i och utanför 

bygden. De respondenter som angivit att de umgås mer frekvent med personer bosatta i Västra 

Torsås umgås mer sällan med personer bosatta utanför socknen och vice versa.  

 

En fråga respondenterna fick svara på var; känner du någon som har flyttat ifrån Västra 

Torsås? Över tre fjärdedelar uppger att de känner någon som har flyttat ifrån Västra Torsås. 

Sedan ställdes frågan; Om ja, hur många personer/familjer har flyttat på grund av någon av 

de olika nämnda anledningarna?47 Respondenterna skulle markera antal och av vilken 

anledning personerna/familjerna flyttat ifrån västra Torsås, de kunde ange flera alternativ. De 

främsta orsakerna till att personer flyttar ifrån Västra Torsås förefaller vara på grund av arbete 

och/eller utbildning.  

 

                                                 
 
46 Gränsen för att arbetspendla har dragits vid 20 kilometer tur och retur per dag.   
47 De anledningar som gavs var: Flyttat på grund av; arbete, utbildning, ville byta bostadsform, träffat partner på 
annan ort, trivdes inte i Västra Torsås och skilsmässa.  
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Figur 4.10 – Ber om hjälp   Figur 4.11 – Byter väntjänster 
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Figur 4.10 visar att majoriteten bedömer att andra invånare i Västra Torsås ber om deras hjälp 

en eller flera gånger i veckan eller någon gång i månaden. Medan 44 procent uppger att det 

vanligtvis händer någon gång per år. Det är endast 3 procent som uppgett att det aldrig är 

någon som ber om deras hjälp. 

 

Samtidigt visar figur 4.11 att de flesta, 60 procent, angivit att de byter väntjänster med någon i 

Västra Torsås ibland, enbart 6 procent har svarat att de aldrig byter väntjänster med någon i 

socknen.  

 

På frågan; har du vänner som kan komma oanmälda till ditt hem? har hela 99 procent av 

respondenterna uppgett att de åtminstone har en person som kan komma oanmäld till hemmet. 

Av dessa är det 79 procent som har minst tre personer som kan komma oanmälda till deras 

hem. Det är enbart en person som uppgett att denne inte har någon som kan komma oanmäld 

till hemmet.  

 

I formuläret ställdes frågan; Vilken är din uppfattning om personer som bor i glesbebyggda 

orter liknande Västra Torsås? Majoriteten har svarat att de anser att personer i glesbebyggda 

orter är mer beroende av sina grannar än vad personer i mer tätbebyggda områden är. Det är 

emellertid 21 procent som anser att personer i såväl glesbebyggda som mer tätbebyggda 

områden är lika beroende av sina grannar.  
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Det är 44 procent som är aktiva i en eller flera av Västra Torsås föreningar. Utav de 56 

procent som ej är aktiva i någon av socknens föreningar har 40 procent angivit att den främsta 

anledningen är tidsbrist. 24 procent är aktiva i en förening utanför socknen och anledningen 

som samtliga av dessa anger är att liknande förening ej finns i Västra Torsås. Huvudparten, 77 

procent, saknar emellertid inte någon intresse- eller fritidsaktivitetsförening i Västra Torsås.  

 

På frågan hur respondenterna ser på att ideellt engagera sig i olika arrangemang i Västra 

Torsås, är det mer än hälften som uppger att det beror på det aktuella arrangemanget. Några 

av deltagarna, 8 procent, är redan ideellt engagerade och 13 procent kan tänka sig att engagera 

sig. Majoriteten, 74 procent, har uppgett att de inte saknar några arrangemang som riktar sig 

till hela bygden. Det är 12 procent som nyttjar Västra Torsås fritidslokaler en eller flera 

gånger i månaden medan övervägande delen, 55 procent, aldrig använder fritidslokalerna. 

 

Figur 4.12 – Medlemmar i svenska kyrkan 
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94 procent är medlemmar i svenska kyrkan. År 2005 var 77 procent av Sveriges befolkning 

medlemmar i svenska kyrkan.48 Vad gäller respondenternas deltagande i kyrkans verksamhet 

anger 58 procent att de deltar någon gång per år, 3 procent uppger att de deltar i dess 

verksamhet varje vecka. På frågan hur betydelsefulla kyrkorna belägna i Västra Torsås är har 

hälften svarat att de är betydelsefulla, 9 procent anger att de är oerhört betydelsefulla 8 

procent har svarat att de inte är alls betydelsefulla.  

 

                                                 
 
48 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OE0109_2005A01_BR_OE74SA0601.pdf – 070910 
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4.3 Respondenternas attityder 
 

I tabell 4.1 följer en presentation av respondenternas svar där de skulle uppskatta hur 

tillfredsställda de var med sin situation i olika avseenden. Respondenterna skulle på en 

sexgradig skala bedöma hur tillfredsställda de var gällande den aktuella livsbetingelsen, ett 

var detsamma som ”Mycket dålig” och sex detsamma som ”Mycket bra”. Senare omkodades 

den sexgradiga skalan till att enbart inkludera två svarsalternativ, svar mellan ett och tre 

räknades som ”tillfredställd i lägre grad” och svar mellan fyra och sex räknades som 

”tillfredställd i högre grad” till de aktuella livsbetingelserna. I tabellen presenteras enbart hur 

stor andel som anser sig vara tillfredsställd i högre grad samt medelvärdet för varje 

livsbetingelse beräknat på svaren utifrån den sexgradiga skalan. Livsbetingelserna är ordnade 

efter medelvärde, då enbart medelvärdet kan åskådliggöra livsbetingelsernas faktiska 

svarsfördelning. Bortfallet på samtliga livsbetingelser är mellan 2 och 4 procent.  

 

Tabell 4.1 – Tillfredställelse med livsbetingelserna  

 
 

 
SVARAT 4-6 

 
MEDELVÄRDE 

Hem och familjesituation  87 % 5,49 

Bostadssituation 90 % 5,29 

Arbetssituation 88 % 4,98 

Ekonomiska situation 85 % 4,72 

Gemenskapen i Västra Torsås 71 % 4,36 

 

Tabellen visar att invånarna i Västra Torsås generellt är väldigt tillfreds med sin, hem- och 

familjesituation, bostadssituation, arbetssituation och ekonomiska situation, medelvärdet är 

antingen lite över eller under fem på samtliga av dessa situationer. Många är även nöjda med 

gemenskapen i Västra Torsås, medelvärdet är emellertid något lägre än för föregående 

nämnda situationer men det är fortfarande över fyra. 

 

I tabellen nedan följer en presentation av respondenternas ställningstagande till de olika 

generella påståendena om Västra Torsås. Här presenteras enbart de ställningstaganden som, 

för uppsatsen, är mest relevanta. I bilaga 3 presenteras en sammanställnig av resterande 

påståenden. Respondenterna skulle på en sexgradig skala ta ställning till i vilken grad de 

instämmer till det aktuella påståendet. Precis som föregående omkodades svaren ett till tre till 

”Instämmer i lägre grad” och svar mellan fyra och sex räknades som ”Instämmer i högre 
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grad” till de olika påståendena. I tabellen presenteras hur stor andel som instämmer i högre 

grad till det aktuella påståendet samt medelvärdet beräknat på svaren utifrån den sexgradiga 

skalan. Påståendena är precis som livsbetingelserna ordnade efter medelvärde, då medelvärdet 

åskådliggör påståendenas faktiska svarsfördelning. Bortfallet ligger mellan 2 och 5 procent på 

samtliga påståenden.  

 

Tabell 4.2 – Tillfredsställelse med Västra Torsås 

 
 

 
SVARAT 4-6 

 
MEDELVÄRDE 

Jag har aldrig funderat på att flytta ifrån Västra 
Torsås 

 
79 % 

 
4,85 

Jag känner mig betydelsefull och uppskattad 
utanför hemmet 

 
89 % 

 
4,80 

Jag känner mig trygg och säker i Västra Torsås  
89 % 

 
4,32 

Jag är nöjd med antalet mötesplatser som finns i 
Västra Torsås 

 
78 % 

 
4,17 

Jag känner att jag har mycket gemensamt med 
övriga personer i Västra Torsås 

 
63 % 

 
3,85 

Jag är nöjd med utbudet av fritidsaktiviteter som 
finns i Västra Torsås 

 
59 % 

 
3,37 

Jag är nöjd med Alvesta kommuns engagemang i 
Västra Torsås 

 
9 % 

 
1,54 

 

Generellt förefaller invånarna att vara väldigt positiva och nöjda med tillvaron i Västra 

Torsås. Anmärkningsvärt är emellertid att nästan hela respondentgruppen uttrycker ett 

missnöje mot Alvesta kommuns engagemang i Västra Torsås. Det går även att utläsa att 

respondenterna varken är nöjda eller missnöjda med utbudet av fritidsaktiviteter i bygden då 

medelvärdet är 3,37. Det påstående som respondenterna instämmer till i högsta grad är 

angående om de har funderat på att flytta ifrån bygden, medelvärdet är hela 4,85. Anledningen 

till att medelvärdet kan vara såpass högt på denna fråga, är att majoriteten svarat att de 

”Instämmer i hög grad”. 

 

4.4 Önskemål och förslag till Sockenrådet  
 

Formuläret avslutades med en öppen fråga i vilken respondenterna fritt kunde uttrycka sina 

synpunkter på undersökningen eller framföra önskemål och förslag till Sockenrådet. I stycket 

nedan följer en sammanställning av de ämnen som var återkommande i ett flertal av svaren. 
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Somliga citat förekommer också, vissa av dessa har ändrats för att inte deltagarens identitet 

ska röjas, utan att för den skulle ändra innebörden i texten. 

 

Generellt kan det utläsas ett relativt stort missnöje och motstånd till en undersökning av detta 

slag bland invånarna. Följande citat sammanfattar många av respondenternas synpunkter. 

 

Förr så fanns ett fungerande sockenråd, turistråd, företagarråd och början på ett bildande 
av ett ungdomsråd. Hade de verksamheter fått leva kvar så hade man inte behövt uppfinna 
ekorrhjulet en gång till. Förändringar i samhället kan inte gå förbi Västra Torsås 
obemärkt, ett samhälle måste utvecklas på ett sätt som passar bygden och det folk som 
bor där. Hade sockenrådet jobbat på med upplägget som fanns då hade man knappast 
behövt denna undersökning.  

 

Många framförde även synpunkter gällande skolorna i Västra Torsås, främst rörde dessa 

placeringen av skolorna i socknen samt vikten av att minst en skola måste finnas kvar. En 

mängd klagomål gentemot Alvesta kommun förekommer också, nedan presenteras några av 

dessa citat.  

 

Viktigt att det finns en skola kvar i Västra Torsås den bör ligga i Lönashult ur en 
samhällsekonomisk synpunkt matlagning, gymnastikhall, äldreboende finns här. Plus att 
Lönashult ligger mitt i församlingen. Kommunen måste satsa mer på Västra Torsås, hela 
kommunen ska leva. Viktigt att det finns affär, skola och bank för att det ska locka 
människor att flytta hit.  

 
Skolans placering är viktig! Kommunledningen glömmer bort den södra kommundelen.  
 
[…] Västra Torsås är en levande landsbygd med skola matbutik och så vidare, tyvärr så 
lever vi här med ett ständigt hot om att dessa i området ska försvinna. Alvesta kommun 
tänker inte på hela sin långa kommun, man kan tro att gränsen går vid Gottåsakrysset. Det 
går alltid att leva och bo men för att utvecklas och bli attraktivt och intressant så måste 
Lönashult få behålla sin skola. Detta är faktiskt av allra största vikt! […]  

 

Det förekommer också en hel del önskemål eller förslag på eventuella evenemang som ska 

arrangeras i Västra Torsås.  

 

Jag saknar intresse- och fritidsaktivitetsföreningar som ger gemenskap men som ej är 
fotboll! Är man inte medlem i Västra Torsås idrottsförening så är man utstött. 
Sammanhållning i Torne är mycket dålig, allt kretsar runt fotbollen. Sjön är ett utflyktsmål 
för bilister och cyklister med fika. Det finns inte en enda rastplats med bord eller stolar. 
Allt finns inne på idrottsplatsen som är låst. […] Idrottsplatsen upptar den finaste platsen 
vid Åsnen och är ej tillgänglig. En strandväg längs Åsnen genom Torne med fikaplatser 
vore fantastiskt. Fotbollsplanen mitt i byn förstör allt. Oväsen alla helger på sommaren och 
gräsklippning sena kvällar. Det tas ingen hänsyn till närboende, idrottsplatsen är ett gott 
skäl för att flytta. […]  
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Jag saknar mer teater och dans i socknen. Sen tycker jag att det behövs byggas fler 
marklägenheter för ensamstående i Torne med omnejd. Det finns ett antal som har stora 
hus ensamma och som skulle vilja ha en marklägenhet istället.  

 

Åtskilliga efterfrågar arrangemang som skapar större gemenskap och binder ihop invånarna i 

Västra Torsås förslag som ges är exempelvis, midsommarfest, pubaftnar och evenemang för 

barnfamiljer. 

 

4.5 Vem tycker vad?  
 

Varför känner vissa att de har mycket gemensamt med andra i Västra Torsås och andra inte? 

Och varför är det så få som funderat på att flytta ifrån bygden? Finns det mönster för vilka det 

är som känner denna gemenskap och vad behövs för att invånarna inte ska fundera på att 

flytta? Vi har undersökt sambandet mellan deltagarnas ställningstaganden till påståendena: 

Jag känner att jag har mycket gemensamt med övriga personer i Västra Torsås och Jag har 

funderat på att flytta ifrån Västra Torsås med svaren från formulärets övriga frågor. 

 

4.5.1 Känner stor gemenskap med övriga personer i Västra Torsås 

För att känna stor gemenskap med andra personer i Västra Torsås förefaller vissa faktorer 

vara av stor betydelse och dessa visar sig i vår undersökning på följande sätt:   

 

Kvinnor och män i alla åldrar känner i lika stor utsträckning gemenskap med andra personer i 

Västra Torsås. Personer som alltid har bott i socknen och har fler vänner i än utanför Västra 

Torsås har lättare att känna stor gemenskap. De som känner stor gemenskap umgås med andra 

personer bosatta i bygden varje vecka och andra sockenbor ber ofta om deras hjälp i olika 

sammanhang. Individerna anser att personer i glesbebyggda orter är mer beroende av sina 

grannar än personer bosatta i tätbyggda områden. De är aktiva i någon av socknens föreningar 

och de har aldrig funderat på att flytta ifrån Västra Torsås.    

 

4.5.2 Har aldrig funderat på att flytta ifrån Västra Torsås 

Det finns en del respondenter som aldrig har funderat på att flytta ifrån Västra Torsås och 

nedan följer, utifrån frågeformulärets resultat, en beskrivning över vad majoriteten av dessa 

respondenter svarat och vad som då i sin tur karakteriserar dessa individer.  
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Personer som aldrig funderat på att flytta ifrån Västra Torsås är både kvinnor och män i 

samtliga åldersgrupper. De är mer tillfreds med sin hem- och familjesituation och är även mer 

nöjda med gemenskapen i socknen. Individerna har flest vänner bosatta i Västra Torsås och de 

umgås i högre utsträckning med andra personer bosatta i bygden. Andra personer bosatta i 

socknen ber ofta om deras hjälp i olika sammanhang och de är till större del inte inflyttade till 

Västra Torsås.    
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi vår empiri med hjälp av våra sociologiska teorier. Vi inleder med att 
redogöra och sammanfatta för läsaren hur vi tolkar resultatet, för att sedan kunna gå vidare 
med våra teoretiska kopplingar. För att åskådliggöra vårt resonemang presenteras 
inledningsvis även en analysmodell. En konklusion över analysen avslutar detta avsnitt.  
 

5.1 Vad säger resultatet?  
 

Utifrån observationen och resultatet av enkätundersökningen har vi fått den övergripande 

uppfattningen att invånarna i Västra Torsås är en väldigt homogen grupp. Även i en homogen 

grupp är alla individer olika men invånarna i Västra Torsås har mer gemensamt än att de alla 

bor i Västra Torsås. Generellt visar resultatet att respondentgruppen lever, tycker och tänker 

väldigt lika oavsett kön och ålder. Trots att frågeformuläret är utformat med många 

svarsalternativ har gruppen, på en majoritet av frågorna, begränsat sina svar till främst ett eller 

två svarsalternativ. Spridningen mellan svarsalternativen är således marginell.  

 

För att analysera vårt resultat gentemot de valda teoretiska utgångspunkterna har vi skapat en 

analysmodell, denna modell (figur 5.1) illustrerar hur vi ser att våra teoretiska resonemang 

förhåller sig till varandra och påverkar individers upplevda vardagstrivsel. 

 
Figur 5.1 - Analysmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Normer  
 

Av Torbiörns resonemang kring normer framkommer det att i samhället råder det både 

formella och informella normer, där de formella normerna exempelvis är de lagar och 

förordningar som råder i en nation och de informella normerna är alla gemensamma oskrivna 
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regler som skapas i ett samhälle. Normer existerar således på olika nivåer nations-, grupp- 

och individnivå. En förutsättning för att det sociala systemet i ett samhälle ska fungera är att 

samtliga normer överensstämmer med varandra, därmed är det inte sagt att de behöver vara 

identiska. Om de individuella normerna inte harmoniserar med de övriga, menar Torbiörn att 

individen lämnar den aktuella gruppen för att söka sig till en grupp där värderingarna bättre 

stämmer överens med de individuella normerna.49 Normerna kan på så vis ge upphov till en 

form av selektionsprocess. Denna selektionsprocess menar vi bidrar till och underlättar att 

exempelvis ett redan homogent samhälle kan förbli homogent, då de individer som inte 

accepterar de övergripande normerna och värderingarna lämnar gruppen. Det är ytterst få som 

uppgett att de funderat på att flytta ifrån Västra Torsås, det tyder på att invånarnas 

individuella normer överensstämmer med de övergripande normerna50. Dock är det många 

som känner folk som flyttat ifrån bygden vilket kan vara ett tecken på att selektionsprocessen 

existerar och behåller samhället homogent.   

 

Torbiörn har i sin avhandling skapat en modell som åskådliggör två olika typer av samhällen. 

I det första samhället (nation A) är de nationella-, grupp- och individuella normerna jämt 

fördelade och i det andra samhället (nation B) är de nationella normerna övervägande, se figur 

2.1 på sida 12. Enligt Torbiörn åskådliggör nation B ett homogent samhälle då det inte finns 

lika stort utrymme för grupp- och individuella normer, utan de nationella normerna 

dominerar.51 Majoriteten anser att personer som bor i glesbebyggda orter, liknande Västra 

Torsås, är mer beroende av sina grannar än människor boende i tätbebyggda orter. Vi kan 

även utläsa att det är vanligt förekommande att invånarna i Västra Torsås hjälper varandra 

med tjänster av olika slag, samt att 99 procent har åtminstone en person som kan komma 

oanmäld till hemmet. Vi tolkar det nyss nämnda som en antydan till att det råder en lägre grad 

av individualism i glesbebyggda orter. Det framstår närmast som en norm att ha ett 

beroendeförhållande med sina grannar samt en frekvent interaktion med övriga invånarna. Vi 

anser att detta indirekt bidrar till att individen blir underordnad gruppen52, då gruppens åsikter 

och värderingar är de mest avgörande och väsentliga för att inte bli utstött. Resultatet styrker 

vår föreställning om att Västra Torsås är ett samhälle som påminner om, vad Torbiörn i sin 

modell beskriver som, nation B. Han menar att samhällen som ligger till grund för nation B 

                                                 
 
49 Torbiörn 1976:15ff 
50 Med övergripande normer avser vi Västra Torsås nationella normer. 
51 Torbiörn 1976:15ff 
52 Med grupp avses invånarna i Västra Torsås. 
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just kännetecknas av lägre grad av individualism i och med att de individuella normerna är 

underordnade de nationella normerna.53  

 

Att spridningen mellan svarsalternativen är så pass begränsad anser vi också indikerar att det 

råder en låg grad av individualism i Västra Torsås. Invånarna verkar anse att deras 

medlemskap i Västra Torsås är så pass värdefullt att de har underordnat sig de rådande 

övergripande samhällsnormerna. För individerna är denna underordning emellertid ingen 

uppoffring utan faller sig naturlig för någon som vill vara väl anpassad och tillhöra gruppen.54 

Grunden för en individs normer skapas genom socialisationsprocessen. Om samtliga invånare 

i Västra Torsås alltid varit bosatta i bygden hade den homogenitet som råder mer eller mindre 

varit självklar. Anmärkningsvärt är dock att majoriteten av respondenterna är inflyttade till 

Västra Torsås. Emellertid kan det utläsas att majoriteten av de inflyttade kommer dels från en 

annan ort i Kronobergs län dels en annan glesbebyggd ort, det kan därmed bidra till att Västra 

Torsås, trots många inflyttade, verkar som ett homogent samhälle. 

 

I inledningen görs en koppling till Bauman och May där det beskrivs att en individ aldrig är 

fullständigt fri, utan alla val påverkas av tidigare handlingar. De menar att individer lättare 

uppskattar och känner sig hemma i samhällen som påminner om det samhälle de tidigare har 

levt i.55 Samtidigt menar Torbiörn att normer växer fram ur gemensamma yttre levnadsvillkor 

och traditioner.56 I Västra Torsås dominerar den svenska etniciteten.57 Huvudparten är också 

medlemmar i svenska kyrkan, vilket indikerar att de har kristna värderingar – om än inte 

uttalade.  

 

Utifrån ovanstående anser vi oss kunna påstå att invånarna har en likartad bakgrund. Vilket 

kan vara en förklaring till varför invånarna i Västra Torsås ger sken av att de är överens om 

vilka normer som ska råda samt vad som är lämpligt respektive olämpligt beteende. Med 

resultatet och Torbiörns resonemang om nation B som bakgrund, förefaller det att människor 

som vuxit upp i mer glesbebyggda orter lättare accepterar en lägre grad av individualism.  

 

                                                 
 
53 Torbiörn 1976:16ff 
54 Ibid. 1976:16 
55 Bauman, May 2004:41ff 
56 Torbiörn 1976:15f 
57 Att den svenska etniciteten dominerar grundar vi på att det endast är en utlandsfödd bland respondenterna. (Se 
s. 26) 
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I Västra Torsås råder en ”vi klara oss bäst själva” anda och vi upplever att invånarna är 

väldigt nöjda med Västra Torsås så som det är. Delvis baserat på att de inte föreslår några 

förbättringar på de frågor där de ges tillfälle att komma med förslag. Delvis på ett av de 

presenterade citaten där det riktas ett missnöje mot att sockenrådet tagit in hjälp utifrån, för att 

genomföra denna undersökning. Indirekt framstår det som att personen ifråga uttrycker en 

önskan om att sockenrådet först borde vänt sig till bygdens invånare. Samtidigt är det få som 

är nöjda med Alvesta kommuns engagemang i Västra Torsås. Vi känner att invånarna lättare 

uttrycker missnöje mot områden som ej rör bygden, vilket kan indikera på en ”vi” och ”dem” 

känsla, genom att klaga på ”andra” stärks vi-känslan.  

 

Ett exempel på lämpligt beteende i Västra Torsås verkar vara att husen och trädgårdarna ska 

vara välskötta och underhållna. Att denna norm råder kan bero på att majoriteten har valt att 

bo i Västra Torsås bland annat på grund av omgivningen generellt. Då omgivningen är så 

betydelsefull för många är det viktigt att den bevaras tilltalande.  

 

För att kunna uppleva vardagstrivsel hävdar vi att det är väsentligt att den enskilde invånarens 

individuella normer överensstämmer med de övergripande normerna i Västra Torsås. De 

övergripande normerna i Västra Torsås är väldigt dominerande och tillåter låg grad av 

individualism, därför är det en förutsättning att invånarna accepterar en lägre grad av 

individualism. Överensstämmer inte normerna är det svårt att trivas vilket kan leda till att 

individen beslutar sig för att flytta. Ytterst få har funderat på att flytta ifrån Västra Torsås, 

detta finner vi som ett viktigt kännetecken för att dessa trivs med sin vardag. 

 

5.3 Fält och kapital 
 

Bourdieu definierar fält som ett system av relationer mellan positioner. Ett socialt fält är ett 

föränderligt område i samhället där människorna bevakar ett specifikt område som är 

gemensamt för dem. Med hjälp av fältbegreppet kan det sociala livet ses som en redan på 

förhand strukturerad värld.58 De samstämmiga svar som invånarna visar prov på ser vi som en 

indikation på att Västra Torsås kan ses som ett fält. Vi menar dock inte att endast Västra 

Torsås utgör ett fält utan att Västra Torsås i sin tur tillhör ett specifikt ”glesbygdsfält”. Denna 

                                                 
 
58 Broady 1998:3 
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uppfattning grundar vi bland annat på våra egna erfarenheter, då vi båda är uppvuxna i två 

skilda glesbebyggda orter.  

 

Den sociala strukturen som vi uppmärksammat i Västra Torsås skiljer sig marginellt från den 

vi själva vuxit upp i. Vi vågar påstå att människor i glesbebyggda områden generellt har mer 

gemensamt än att de endast bor på samma ort och att de har mer gemensamt än vad 

människor i tätbebyggda områden har. Ett exempel är den ”alla känner alla stämning” vi 

observerade bland Västra Torsås invånare, vilken vi för övrigt känner existerar även i de orter 

vi kommer ifrån. Denna stämning tror vi leder vi till en ömsesidig respekt invånarna emellan 

och bidrar till gemenskap. I sin tur anser vi att gemenskap i ett samhälle kan fungera som en 

social kontrollmekanism och bidra till en lägre grad av individualism. Paradoxalt så kan 

samtidigt den personliga sfären, ur geografisk synvinkel, vara större i och med att orterna är 

just glesbebyggda. Det paradoxala vi åsyftar är att trots att avståndet är avsevärt större mellan 

husen i Västra Torsås är den sociala kontakten invånarna emellan närmare och personligare än 

den vi upplever i tätbebyggda områden. Att den sociala kontakten är nära och personlig 

grundar vi på den frekventa interaktion mellan invånarna och på att åtskilliga efterfrågar 

arrangemang som gynnar gemenskapen. Samt expediternas personliga bemötande av kunder 

och de obevakade varorna utanför butikerna, vilket indikerar ett förtroende invånarna emellan. 

 

Bourdieus begrepp kapital avser att vissa symboliska och materiella tillgångar har ett högre 

anseende och är mer prestigeingivande än andra.59 Som vi nämner, under Motiv för teoretiska 

utgångspunkter, vill vi undersöka om det finns specifika kapital som kan underlätta för att en 

invånare i Västra Torsås lättare ska accepteras. Bourdieu menar att eliten inom ett kulturellt 

fält besitter vissa kapital som är av högre värde. Vi tolkar det som att kapital fungerar som en 

kontrollmekanism då det ”rätta kapitalet” driver individer inom en grupp till samma 

värderingar, normer och intressen vilket, utifrån Torbiörns modell,60 kännetecknar en 

homogen grupp. Med tanke på att respondentgruppen är så pass homogen förefaller vissa 

kapital vara nödvändiga och av större vikt för att accepteras i Västra Torsås. 

 

Västra Torsås domineras av enfamiljshushåll i form av villor och gårdar. Vi anser oss därför 

kunna påstå att en villa eller gård är ett väsentligt kapital för att accepteras i bygden. Nästan 

                                                 
 
59 Broady 1990:171 
60 Torbiörn 1976:17 
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alla har både partner och barn, dessutom är genomsnittet antal barn i Västra Torsås högre än 

rikets. Partner och barn förefaller också verka som en form av kapital för att ”passa in”. 

Bourdieu menar att förbindelser och släktband kan ses som en form av socialt kapital.61 

Majoriteten bor i Västra Torsås dels med anledning av att anhöriga såsom vänner, släkt 

och/eller partner bor i socknen. Det framkommer att personer som alltid har bott i socknen 

och har fler vänner i än utanför Västra Torsås och känner att de har mycket gemensamt med 

övriga invånare. De som känner stor gemenskap umgås med andra personer bosatta i bygden 

varje vecka och andra sockenbor ber ofta om deras hjälp i olika sammanhang. Förbindelser 

mellan invånarna förefaller därför vara av stor vikt och kan då verka som ett socialt kapital. 

Det är emellertid få som har sina släktingar bosatta i Västra Torsås vilket visar att släktband 

inte fungerar som ett socialt kapital i bygden. Att ha vuxit upp i en glesbebyggd ort verkar 

dock fungera som en form av kapital, kanske beroende på att de sociala strukturerna liknar 

varandra.  

 

Det är ingen som är arbetslös vilket kan indikera på att förvärvsarbete kan ses som ett viktigt 

kapital för att accepteras i bygden. Även hur och med vad invånarna spenderar sin fritid 

förefaller vara avgörande för deras acceptans i samhället. Ett av citaten som presenteras lyder: 

Är man inte medlem i Västra Torsås idrottsförening så är man utstött. Sammanhållning i 

Torne är mycket dålig, allt kretsar runt fotbollen […]. Ett prestigegivande kapital verkar 

därav vara ett medlemskap i Västra Torsås idrottsförening, då det kan ses som att 

medlemmarna i denna förening själva tillskriver sig en förhöjd position i bygden. Vi styrker 

denna indikation med att de invånare som känner att de har mycket gemensamt med andra 

personer i Västra Torsås främst är personer som är aktiva i någon av bygdens föreningar.  

 

Vid vår observation uppmärksammade vi många ekor vid Åsnens strand, vi undrar om 

ägandet av en eka också kan ses som ett viktigt kapital. För att materiella tillgångar ska ge 

invånarna anseende i bygden, uppfattar vi det som att normen är att vara lågmäld med dessa 

tillgångar. Vi antar att anseende inte vinns genom att äga något uppseendeväckande eller att 

inneha en hög utbildning. Detta grundar vi på att majoriteten av exempelvis de hus, bilar och 

båtar vi såg, visuellt höll ungefär samma standard, samt att utbildningsnivån var avsevärt 

lägre i Västra Torsås jämfört med riket. 

 

                                                 
 
61 Broady 1990:171 
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För att kunna uppleva vardagstrivsel anser vi att individen måste känna sig accepterad av 

samhället. För att samhället ska acceptera individen erfordras det att individerna besitter de 

”rätta” kapitalen och besitter individen de ”rätta” kapitalen leder det till att individen ”passar 

in” i det aktuella fältet. Vi hävdar därmed att vissa symboliska och materiella tillgångar 

underlättar för att individen ska accepteras i samhället.   

 

5.4 Anpassning  
 

Som vi inledningsvis skriver i kapitlet uppfattar vi Västra Torsås som ett homogent samhälle. 

Vi anser att detta är ett tecken på att invånarna till hög grad har anpassat sig till de rådande 

normerna. Vi hävder att ett homogent samhälle ställer högre krav på att individerna är såväl 

subjektivt som objektivt anpassade till samhällets ordnade struktur och att anpassning är en 

grundförutsättning för att en individ ska utvärdera sin situation som tillfredsställande. I sin tur 

hävdar vi att graden av tillfredsställelse kan jämställas med en individs upplevda 

vardagstrivsel. Utifrån svaren till livsbetingelserna och påståendena62 har vi gjort tolkningen 

att de upplever vardagstrivsel i sina liv. Vi anser nämligen att det är svårt att vara tillfreds 

med de nämnda livsbetingelserna utan att trivas, det samma gäller påståendena angående: 

funderat på att flytta, betydelsefull utanför hemmet, trygg och säker i Västra Torsås och 

upplever att de har mycket gemensamt med andra i bygden. De känner sig exempelvis trygga 

och säkra i Västra Torsås och vi anser att en viktig grundförutsättning för att uppleva 

vardagstrivsel är att individen känner sig trygg i samhället denne lever i.  

 

Respondenterna är nöjda med antalet mötesplatser och utbudet av fritidsaktiviteter och vi 

finner anpassning som en rimlig förklaring till denna tillfredsställelse. Vi menar att invånarna 

har anpassat sina preferenser efter den rådande ordningen; till exempel har invånarna anpassat 

sina fritidsintressen efter utbudet av föreningar som finns i Västra Torsås. Vi anser att 

invånarna är subjektivt anpassade då samhället förefaller tillgodose de krav individerna har. 

Däremot verkar Alvesta kommun inte uppfylla de krav Västra Torsås invånare ställer 

eftersom invånarna är missnöjda med kommunens engagemang.  

 

                                                 
 
62 De livsbetingelser och påståenden som avses presenteras på s. 32-33 
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Torbiörn menar att det ställs krav från såväl individer som omgivning och för att en individ 

ska kunna ses som anpassad är det lika viktigt att individen tillfredsställer omgivningens krav 

som att omgivningen tillfredsställer individens krav.63 De krav som Västra Torsås ställer på 

dess invånare vill vi hävda även ställs i andra glesbebyggda orter. Därför har inflyttade 

personer från andra glesbebyggda orter lättare att anpassa sig, dels för att de är vana vid att 

uppfylla dessa omgivningskrav, dels för att de ställer motsvarande krav på omgivningen. Få 

bor i Västra Torsås på grund av deras arbete, istället är det många som arbetspendlar. 

Arbetspendlingen kan indikera på att invånarna har anpassat sig till det geografiska läget. 

Samtidigt är det, jämfört med riket, procentuellt dubbelt så många egna företagare i Västra 

Torsås, vilket kan ses som en anpassning av omgivningens faktiska möjligheter. Omgivningen 

främjar företagande såsom jord- och skogsbruk. En annan anpassning är familjeförhållanden, 

nästan alla har barn och partner vilket kan ses som en anpassning till de bostadshus som är 

belägna i bygden.  

 

Det är få som har funderat på att flytta ifrån Västra Torsås vilket vi också finner som en 

indikation på att invånarna är väl anpassade. Samtidigt är det många som känner att de har 

mycket gemensamt med övriga personer i Västra Torsås. De personer som aldrig har funderat 

på att flytta ifrån Västra Torsås och känner mycket gemenskap med övriga invånare, är mer 

tillfredsställda med sin hem- och familjesituation och även mer nöjda med gemenskapen i 

socknen. Majoriteten av deras vänner är bosatta i Västra Torsås vilka de umgås med frekvent 

och andra personer i socknen ber ofta om deras hjälp i olika sammanhang. Samtliga faktorer 

visar att invånarna är väl anpassade och tillfredställda med sin livssituation.  

 

5.5 Konklusion  
 

Med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter har vi resonerat kring resultatet av 

enkätundersökningen. I inledningen diskuterade vi om det finns faktorer64 som är 

grundläggande för att förklara vad som erfordras för att invånarna i Västra Torsås ska uppleva 

vardagstrivsel. Sammanfattningsvis vill vi här redogöra för våra slutsatser.  

 

                                                 
 
63 Torbiörn 1976:120f 
64 Kön, ålder, hem- och familjesituation, arbetssituation, bakgrund, människor i individens närhet, gemenskap, 
förenings- och fritidsaktiviteter.  
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En förutsättning för att en individ ska kunna känna sig och av andra kunna anses vara 

anpassad är att kraven från såväl individ som samhälle är uppfyllda. Vi hävdar att för att en 

individ ska bedöma sin situation som tillfredställd och därmed uppleva vardagstrivsel, krävs 

det att individen är anpassad. I sin tur är en anpassad individ en individ som dels följer 

normerna dels besitter rätt kapital.   

 

För att Västra Torsås invånare ska kunna uppleva vardagstrivsel erfordras; att normerna 

överensstämmer och följs, att individen innehar vissa kapital, av omgivningen, ansedda som 

de rätta, samt att individen är anpassad genom att de krav som ställs är uppfyllda. Genom 

analysen kan det konstateras att följande faktorer påverkar invånarnas känsla av 

vardagstrivsel: hem- och familjesituation, arbetssituation, bakgrund, människor i individens 

närhet, gemenskap, förenings- och fritidsaktiviteter. Kön och ålder är två faktorer som 

däremot inte påverkar om invånarna i Västra Torsås upplever vardagstrivsel eller ej. 
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6. Avslutande reflektioner  
 
I detta kapitel diskuterar vi kring den problematik som råder i glesbebyggda orter. Vi utvecklar 
glesbygdsverkets resonemang, som ges i uppsatsens inledning, med resultatet från vår analys. 
Avslutningsvis reflekterar vi kring fördelar och nackdelar med att ha egna erfarenheter av 
studieobjektet.  

 

I inledningen belyser vi en problematik kring vikande befolkning i gles- och landsbygder. 

Glesbygdsverket anser att denna vikande befolkning tillika stor del beror på ett negativt 

födelsenetto som på ett negativt flyttnetto. Det sjunkande befolkningsantalet leder till 

nedläggning av olika servicefunktioner som i sin tur bidrar till större svårigheter att locka 

inflyttare. Denna problematik är ett faktum men vi anser inte att en nedläggning av 

servicefunktioner är den enda förklaringen till den vikande befolkningen i glesbebyggda orter. 

Att se glesbygdsproblematiken ur denna aspekt anser vi närmast är ett nationalekonomiskt 

synsätt, med ursprung att efterfrågan styr utbudet. Om så varit fallet anser vi att 

problematiken relativt lätt kunnat åtgärdas, genom att varje kommun skapar ett utbud för att 

frambringa en efterfrågan. Vi anser inte att en samhällsproblematik av detta slag enbart kan 

lösas med en nationalekonomisk logik, för när det kommer till sak vill vi hävda att vi 

människor ej är så materialistiska att vi låter servicefunktioner avgöra vart vi bosätter oss. 

Service har naturligtvis en viss betydelse men det är inte det enda avgörande. 

 

Utifrån denna undersökning har det visat sig att många av Västra Torsås invånare antingen 

alltid har bott i bygden eller är inflyttade från en annan glesbebyggd ort. Därmed hävdar vi att 

invånarna i glesbebyggda orter främst utgörs av individer som vuxit upp på landet. Vi anser 

att det inte enbart är den fysiska miljön som skiljer glesbebyggda- och tätbebyggda orter åt, 

utan även den sociala samhällsstrukturen skiljer sig. Utifrån våra erfarenheter hävdar vi att 

individer som vuxit upp på landet lättare anpassar sig till den rådande ordning som utmärker 

glesbebyggda orter. Samt att personer som vuxit upp i en stad, inte i samma utsträckning 

bosätter sig på landet. Om färre barn växer upp på landsbygden leder detta kanske till att färre 

personer kan personifiera och identifiera sig med ett glesbebyggt samhälle. Om få personer 

finner den sociala samhällsstrukturen som existerar på landet tilltalande, leder det till att färre 

personer flyttar dit.  

 

Utifrån ovanstående hävdar vi att de människor som väljer att bosätta sig på landsbygden har 

en ”viss typ” av preferenser vilket vi även grundar på olika exempel från våra egna 
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bekantskapskretsar. Vi båda känner personer som har vuxit upp på landet och flyttat till en 

stad, personer som alltid har bott där samt ”stadsbor” som flyttat till landet. Samtliga har 

upplevt en differens i den sociala samhällsstrukturen, där vissa trivs i den struktur som 

kännetecknar landsbygden och andra inte. Av dessa personer att döma har serviceutbudet 

aldrig varit en ensam förklaring till var de trivs bäst och känner att de vill bo. 

 

Som vi tidigare nämnt är vi båda uppvuxna på landsbygden vilket kan ha verkat som såväl en 

fördel som nackdel i denna studie. En sociolog har svårt att förhålla sig helt neutral till sitt 

studieobjekt då denne har en förutfattad uppfattning om ämnet. Vår bakgrund och våra 

erfarenheter kan därför påverka vårt förhållningssätt, då vår distans inte är tillräklig. Faran vi 

ser med detta är att en del kan bli underförstått och leda till att vi missar att belysa somliga 

fenomen som vi tar för givna. Vad som däremot kan vara en fördel är att vi vid utformandet 

av frågeformuläret kunde dra nytta av våra erfarenheter. En annan fördel med vår bakgrund är 

att vi har kunnat se likheter och skillnader med andra glesbebyggda orter och vi har på så sätt 

fått en annan förståelse och lättare kunnat generalisera vårt resultat.  
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Bilaga 1 – Frågeformulär 
 
 

 

        Institutionen för samhällsvetenskap  
 
 

 
Leva och bo i Västra Torsås 
 
Styrelsen i Västra Torsås Sockenråd, med Kenny Fredlund som ansvarig samordnare, har bett 
oss att utföra en undersökning som fokuserar på invånarna i Västra Torsås socken. Syftet med 
uppdraget är att undersöka vilka önskemål, drömmar och preferenser som finns bland 
invånarna. Undersökningen ska utmynna i ett styrdokument vilket ska vägleda sockenrådet 
inför deras kommande prioriteringar och beslut.  
 
Vi som genomför utvärderingen heter Hanna Andersson och Sandra Johansson och studerar 
på Programmet för Samhällsanalys och Välfärdsutveckling med inriktning på sociologi vid 
Växjö universitet. Undersökningen genomförs i samband med vår magisteruppsats i sociologi. 
Därför kan vissa frågor i formuläret uppfattas som mindre meningsfulla för utvärderingen 
men dessa har vi alltså utformat för att kunna göra en sociologisk koppling.  
 
Frågeformuläret har sänts ut till 15 procent av den totala befolkningen mellan 20-79 år i 
Västra Torsås församling. Du som mottagit detta frågeformulär är en av de slumpmässigt 
utvalda, därför är ditt deltagande av stor vikt för utvärderingen. Urvalet har gjorts helt 
slumpmässigt därav kan flera personer i samma hushåll mottagit ett frågeformulär. Om så är 
fallet ber vi er ändå besvara formuläret enskilt. Undersökningen görs helt anonymt. När 
svaren inkommit sammanställs de och enskilda svar kommer ej att kunna urskiljas.  
 
Vi ber om ursäkt att frågeformuläret måste besvaras med kort varsel men för att tidsplanen 
ska kunna hållas måste vi ha gjort en sammanställning av resultatet under maj månad. Därmed 
måste vi be dig att besvara formuläret snarast möjligt och vi ser helst att du lagt ditt ifyllda 
frågeformulär i det bifogade kuvertet på postlådan senast tisdagen den 22 maj. 
 
Om du har några frågor gällande undersökningen så hör av dig till Hanna Andersson på 
telefon: 0702-00 00 00 eller Sandra Johansson på telefon: 0709-00 00 00. Under dagtid kan 
du alternativt också nå oss på telefon 0470-00 00 00. Vid mer allmänna frågor kring projektet 
ring Kenny Fredlund på telefon 0470-00 00 00 eller 0708-00 00 00.  
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Växjö – Maj 2007 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Hanna Andersson och Sandra Johansson 
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INSTRUKTIONER 
 
När du fyller i detta frågeformulär ska endast ett svarsalternativ markeras. På de frågor 
där flera alternativ är möjliga anges detta under den aktuella frågan. Du markerar ditt 
svar genom att sätta ett kryss inom den/de parantes/er (  ) som överensstämmer med ditt 
svarsalternativ.   
 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR  
 
1. Vilket år är du född?_____________ 

 
2. Är du: (  ) Kvinna  (  ) Man 

 
3. Är du född i Sverige? 
(  ) Ja (  ) Nej, jag är född i 

 _____________________________________ 
 
3a. Om nej, hur gammal var du när du kom till Sverige? 
Jag var ________ år gammal när jag kom till Sverige 
 
4. Är du…? 
(  ) Sambo/gift/partnerskap 
(  ) Ensamstående 
(  ) Änka/Änkling 
(  ) Annat, nämligen__________________________________ 

 
5. Har du barn? 
(  ) Ja_________ stycken 
(  ) Nej 

 
6. Hur ser din boendesituation ut?  
(  ) Villa  
(  ) Gård 
(  ) Torp 
(  ) Lägenhet 
(  ) Radhus 
(  ) Servicehem 
(  ) Bor hos förälder/föräldrar 

 
7. Vilken av följande skolor/utbildning har du fullföljt? 
(Flera alternativ kan vara aktuella) 
(  ) Folkskola 
(  ) Grundskola/enhetsskola 
(  ) Yrkesskola 
(  ) Realskola 
(  ) Tvåårigt gymnasium/fackskola 
(  ) Minst treårigt gymnasium 
(  ) Folkhögskola 
(  ) Högskola/universitet 
(  ) Annat, nämligen_______________________________________________________ 
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ARBETSSITUATION 
 
8. Hur ser din nuvarande arbetssituation ut? 
(Flera alternativ kan vara aktuella) 
(  ) Egen företagare   (  ) Studerande 
(  ) Fast anställd   (  ) Arbetslös (antal månader_______) 
(  ) Vikarieanställd  (  ) Sjukskriven (antal månader_______) 
(  ) Kontraktanställd  (  ) Förtidspensionerad (sedan år_______) 
(  ) Timanställd   (  ) Annat, nämligen______________________________ 
(  ) Tillfälligt/extra anställd   

 
9. Vilken är din nuvarande/senaste arbetsgivare? 
(  ) Statlig myndighet/verk  (  ) Annan offentlig institution  
(  ) Av staten helägt företag  (  ) Privat företag/organisation 
(  ) Kommun   (  ) Egen företagare 
(  ) Landsting   (  ) Annan arbetsgivare 

 
10. Hur länge har du haft din nuvarande arbetssituation? Antal år________________________ 
 
10a. Om sambo/gift/parnerskap, vilken sysselsättning har din partner? 
_________________________________________________________________________________ 
 
11. Arbetspendlar du? 
(  ) Ja 
(  ) Nej 

 
11a. Om ja, hur många kilometer arbetspendlar du per dag (tur och 
retur)?___________kilometer 
 
12. Om sambo/gift/parnerskap, arbetspendlar din partner och i så fall hur långt (tur och retur)? 
(  ) Ja, nämligen ________________ kilometer 
(  ) Nej 

 
BO I VÄSTRA TORSÅS 
 
13. Är du inflyttad till Västra Torsås? 
(  ) Ja 
(  ) Nej 

 
13a. Om ja, ungefär hur många år har du bott i Västra Torsås? 
Jag har bott cirka ________ år i Västra Torsås 

 
13b. Om ja, ungefär hur många invånare hade den ort där du tillbringat större delen av ditt liv 
innan du flyttade till Västra Torsås? 
Orten jag har tillbringat större delen av mitt liv i innan jag flyttade till Västra Torsås hade cirka _____________ 
invånare 

 
13c. Om ja, i vilket län var orten belägen? 
Den var belägen i ______________________________ län 

 
13d. Om nej, i hur många generationer har din familj bott i Västra Torsås? 
(  ) Min familj har bott i Västra Torsås i cirka_______ generationer 
(  ) Jag vet inte i hur många generationer som min familj har bott i Västra Torsås 
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14. Känner du någon som flyttat ifrån Västra Torsås? 
(  ) Ja 
(  ) Nej 

 
14a. Om ja, hur många personer/familjer har flyttat på grund av någon av de olika 
anledningarna som nämns nedan? 
(Markera av vilken anledning personerna/familjerna flyttade ifrån Västra Torsås samt hur många – flera 
alternativ kan vara möjliga) 
(  ) __________stycken personer/familjer på grund av arbete 
(  ) __________stycken personer/familjer på grund av utbildning  
(  ) __________stycken personer/familjer på grund av att personen ville byta bostadsform   
(  ) __________stycken personer träffade partner på annan ort 
(  ) __________stycken personer/familjer trivdes inte i Västra Torsås 
(  ) __________stycken personer på grund av skilsmässa  
(  ) __________stycken personer/familjer flyttade av annan anledning nämligen__________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
15. Varför har du valt att bo i Västra Torsås? 
(Flera alternativ kan vara aktuella) 
(  ) Uppvuxen här 
(  ) Vill bo på landet 
(  ) På grund av naturen i omgivningen 
(  ) Släktingar bor här 
(  ) Vänner bor här 
(  ) På grund av min partner  
(  ) På grund av arbete 
(  ) Annan anledning nämligen__________________________________________________________________ 

 
MÄNNISKOR I DITT LIV 
 
16. Hur många nära vänner har du som bor i Västra Torsås? _______________stycken 
 
17. Hur många nära vänner har du som bor utanför Västra Torsås? _______________stycken 
 
18. Finns det någon i Västra Torsås som kan hjälpa dig med småtjänster av olika slag?   
(  ) Ja, en person 
(  ) Ja, flera personer 
(  ) Nej 

 
19. Förekommer det att du byter väntjänster med någon i Västra Torsås?  
(  ) Ja, ofta 
(  ) Ja, ibland 
(  ) Sällan 
(  ) Nej, aldrig 

 
20. Har du vänner som kan komma oanmälda till ditt hem?  
(  ) Ja, en till två personer 
(  ) Ja, tre eller flera personer 
(  ) Nej 

 
21. Hur ofta umgås du med personer bosatta i Västra Torsås på din fritid? 
(  ) En eller flera gånger i veckan 
(  ) Någon gång i månaden 
(  ) Någon enstaka gång per år 
(  ) Aldrig 
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22. Hur ofta umgås du med personer bosatta utanför Västra Torsås på din fritid? 
(  ) En eller flera gånger i veckan 
(  ) Någon gång i månaden 
(  ) Någon enstaka gång per år 
(  ) Aldrig 

 
23. Kan du uppskatta hur många av dina familjemedlemmar/släktingar som bor i Västra Torsås 
eller dess omnejd?  
(  ) Majoriteten 
(  ) Cirka hälften 
(  ) Några få  
(  ) Inga 

 
23a. Om sambo/gift/parnerskap, kan du uppskatta på ett ungefär hur många av din sambos 
familjemedlemmar/släktingar som bor i Västra Torsås?  
(  ) Majoriteten 
(  ) Cirka hälften 
(  ) Några få 
(  ) Inga 

 
24. Hur ofta brukar du umgås med dina släktingar och/eller om sambo/gift/parnerskap med din 
partners släktingar?  
(  ) En eller flera gånger i veckan 
(  ) Någon gång i månaden 
(  ) Någon enstaka gång per år 
(  ) Aldrig 

 
25. Vilken är din uppfattning om personer som bor i glesbebyggda orter liknande Västra 
Torsås? 
(  ) De är mer beroende av sina grannar än personer boende i tätbebyggda områden 
(  ) De är lika beroende av sina grannar som personer boende i tätbebyggda områden 
(  ) De är mindre beroende av sina grannar än personer boende i tätbebyggda områden 
(  ) Vet ej 

 
26. Hur ofta händer det att någon i Västra Torsås ber om din hjälp i olika sammanhang? 
(  ) En eller flera gånger i veckan 
(  ) Någon gång i månaden 
(  ) Någon enstaka gång per år 
(  ) Aldrig 

 
FÖRENINGS- OCH FRITIDSAKTIVITETER 
 
27. Är du aktiv i någon/några av socknens föreningar? 
(  ) Ja 
(  ) Nej 

 
27a. Om ja, i hur många av socknens föreningar är du aktiv i och vilka? 
Jag är aktiv i ______ stycken av socknens föreningar och dessa är_______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
27b. Om nej – varför inte? 
(  ) Inte intresserad 
(  ) På grund av tidsbrist 
(  ) Finns ingen förening som passar mina intressen 
(  ) Annan anledning. Nämligen________________________________________________________________ 
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28. Är du aktiv i någon intresseförening utanför Västra Torsås? 
(  ) Ja, nämligen_____________________________________________________________________________ 
(  ) Nej 

 
28a. Om ja, varför är du aktiv i en intresseförening utanför Västra Torsås? 
(  ) Liknande förening finns ej i Västra Torsås 
(  ) Mina vänner är med i denna förening 
(  ) Föreningen i Västra Torsås är inte ”tillräckligt stor” 
(  ) Annan anledning, nämligen_________________________________________________________________ 
 
29. Saknar du någon intresse- fritidsaktivitetsförening i Västra Torsås? 
(  ) Ja, nämligen_____________________________________________________________________________ 
(  ) Nej 

 
30. Är du medlem i svenska kyrkan? 
(  ) Ja 
(  ) Nej 

 
30a. Om ja, hur ofta deltar du i dess verksamhet? 
(  ) En eller flera gånger i veckan 
(  ) Någon gång i månaden 
(  ) Någon enstaka gång per år 
(  ) Aldrig 

 
31. Hur betydelsefulla är kyrkorna belägna i Västra Torsås för dig? 
(  ) Oerhört betydelsefulla  
(  ) Betydelsefulla 
(  ) Varken eller  
(  ) Mindre betydelsefulla 
(  ) Inte alls betydelsefulla 

  
32. Hur ser du på ideella arrangemang som riktar sig till hela bygden?  
(  ) Jag saknar arrangemang som exempelvis_______________________________________________________ 
(  ) Jag saknar inga arrangemang 

 
33. Hur ser du på att ideellt engagera dig i arrangemang som riktar sig till hela bygden? 
(  ) Jag är ideellt engagerad i olika arrangemang som äger rum i Västra Torsås  
(  ) Jag  kan tänka mig att engagera mig för att olika arrangemang ska kunna äga rum 
(  ) Jag kan inte tänka mig att engagera mig för att olika arrangemang ska kunna äga rum 
(  ) Det beror på det aktuella arrangemanget 
(  ) Vet ej 

 
34. Hur ofta nyttjar du fritidsaktivitetslokalerna som finns belägna i Västra Torsås? 
(  ) En eller flera gånger i månaden 
(  ) Några gånger om året 
(  ) Aldrig jag själv men mitt/mina barn eller min partner 
(  ) Aldrig 

 
35. Tillbringar du majoriteten av dina helger i din bostad i Västra Torsås? 
(  ) Ja 
(  ) Nej 

 
36. Tillbringar du majoriteten av dina semesterdagar i din bostad i Västra Torsås? 
(  ) Ja 
(  ) Nej 
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Nedan är det meningen att du ska försöka uppskatta och markera hur tillfredsställd du 
är med din situation i olika avseenden. Svarsalternativen är i en skala från 1-6, där 1 är 
”mycket dåligt” som är den sämsta tänkbara situationen och 6 är ”mycket bra” som är 
den bästa tänkbara situationen. Markera ditt svar genom att sätta ett kryss någonstans 
utefter skalan på varje rad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nedan och på nästkommande sida följer ett antal påståenden som vi ber dig ta ställning 
till. Svarsalternativen är i en skala från 1-6, där 1 är ”stämmer inte alls/instämmer inte 
alls” och 6 är ”stämmer utmärkt/instämmer helt”. Markera ditt svar genom att sätta ett 
kryss någonstans utefter skalan på varje rad.  
 
 

              Mycket                    Mycket  
               dålig                                    bra 
   1      2      3     4      5      6 
Hem och familjesituation  � � � � � � 

 
Bostadssituation  � � � � � � 
 
Arbetssituation  � � � � � � 
 
Ekonomiska situation  � � � � � � 
 
Gemenskapen i Västra Torsås  � � � � � � 
 

                  Stämmer                    Stämmer 
                               inte alls                    utmärkt 
Jag känner mig betydelsefull                      
och uppskattad utanför      1     2      3      4     5      6 
hemmet   � � � � � � 

 

Jag känner att jag har mycket 
gemensamt med övriga personer 
i Västra Torsås  � � � � � � 
 
Jag känner mig trygg och   
säker i Västra Torsås  � � � � � � 
 

Jag har funderat på att flytta  
ifrån Västra Torsås  � � � � � � 
 
Jag är nöjd med utbudet av  
fritidsaktiviteter som finns  
i Västra Torsås  � � � � � � 
 
Jag är missnöjd med antalet 
mötesplatser som finns  
i Västra Torsås  � � � � � � 
 
Jag är nöjd med Alvesta 
kommuns engagemang i  
Västra Torsås  � � � � � � 
 
Jag är inte nöjd med de satsningar  
som Alvesta kommun gör i  
Västra Torsås  � � � � � � 
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                  Stämmer                    Stämmer 
                   inte alls                    utmärkt 

Jag handlar till största del  
mina matvaror i någon av   1      2      3      4     5      6 
Västra Torsås matbutiker  � � � � � � 
 
Jag handlar till största del  
mina matvaror i en matbutik  
utanför Västra Torsås  � � � � � � 
 
Jag är nöjd med utbudet som  
finns i Västra Torsås matbutiker  � � � � � � 

 

Jag är missnöjd med öppettiderna i 
Västra Torsås matbutiker  � � � � � � 

 
Jag tycker att priserna känns  
rimliga i Västra Torsås matbutiker � � � � � � 
 
Jag tycker att vägarna i Västra  
Torsås underhålls tillräckligt under  
såväl sommar- som vintermånader � � � � � � 

 

 
                  Instämmer                    Instämmer 
                   inte alls                    helt 

Det viktigaste för mig är att    
samtliga skolor finns kvar   1      2      3      4     5     6 
i Västra Torsås  � � � � � � 
 

Det viktigaste för mig är att alla 
skolor i Västra Torsås är statliga � � � � � � 
 
Det viktigaste för mig är att 
barnen går i samma skola från  
årskurs 1-9   � � � � � � 
 
Jag tror att utbildningsnivån kan  
höjas om skolorna slås samman � � � � � � 
 
Jag tror att det ur barnens  
synvinkel är bättre med många  
och mindre skolor än en stor � � � � � � 
 
Jag tycker att det är viktigt att  
det finns en valmöjlighet mellan 
privata och offentliga skolor � � � � � � 

 

Jag tycker att en ökad turism  
hade kunnat vara en bra  
utvecklingsfaktor för bygden � � � � � � 
 
Jag ser gärna att fler turister  
hade kommit till Västra Torsås � � � � � � 
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AVSLUTNINGSVIS 
  
Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning, dess frågor eller något du vill ta 
upp som du tycker att vi missat, så skriv det gärna här: 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
 
 

Än en gång: Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Brev  
 

 
Leva och bo i Västra Torsås 

 
Kära enkätmottagare! 
 
Vi har nu i efterhand, precis som många av er, uppmärksammat att vi gjort ett misstag då vi 
inte har pensionär som ett svarsalternativ till frågan hur din arbetssituation ser ut. Vi vill 
personligen be om ursäkt för detta och hoppas att det inte hindrar er, vars frågeformulär vi 
ännu ej mottagit, att svara. Vi har ej gjort detta misstag med avsikt!  
 
Vi vill tacka er som svarat och återsänt enkäten till oss. Glöm inte att alla era synpunkter är 
otroligt viktiga för såväl Västra Torsås Sockenråd, som för oss och vårt resultat. 
 
 
Vi ser fram emot att få mottaga resterande enkäter från er alla.  
 
 
Tack för visat intresse! 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Hanna Andersson och Sandra Johansson 
 
Växjö den 18 maj 2007 
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Bilaga 3 – Resterande svar på attitydfrågorna 
 
Här presenteras svaren på de attitydfrågor som ej lämpade sig för uppsatsen. Respondenterna 

skulle på en sexgradig skala avgöra hur passande de fann det aktuella påståendet. Precis som 

för tidigare presenterade attitydtabeller omkodades svaren ett till tre till ”Instämmer i lägre 

grad” och svar mellan fyra och sex räknades som ”Instämmer i högre grad” till de olika 

påståendena. I tabellen presenteras hur stor andel som svarat 1-3 respektive 4-6 på det aktuella 

påståendet, bortfallet för varje påstående samt medelvärdet beräknat på svaren utifrån den 

sexgradiga skalan. Påståendena är ordnade efter medelvärde, då medelvärdet åskådliggör 

påståendenas faktiska svarsfördelning.  

 
 

 
 

 
SVARAT 1-3 

 
SVARAT 4-6 

 
BORTFALL 

 
MEDELVÄRDE 

Jag är nöjd med öppettiderna i Västra Torsås 
matbutiker 

 
10 % 

 
86 % 

 
4 % 

 
4,67 

Jag tycker att en ökad turism hade kunnat 
vara en bra utvecklingsfaktor för bygden 

 
13 % 

 
83 % 

 
4 % 

 
4,47 

Jag ser gärna att fler turister hade kommit till 
Västra Torsås 

 
18 % 

 
78 % 

 
4 % 

 
4,33 

Jag är nöjd med utbudet som finns i Västra 
Torsås matbutiker 

 
28 % 

 
69 % 

 
3 % 

 
3,99 

Jag tycker att priserna känns rimliga i Västra 
Torsås matbutiker 

 
28 % 

 
68 % 

 
4 % 

 
3,90 

Jag handlar till största del mina matvaror i 
någon av Västra Torsås matbutiker 

 
35 % 

 
64 % 

 
1 % 

 
3,88 

Det viktigaste för mig är att samtliga skolor 
finns kvar i Västra Torsås 

 
33 % 

 
63 % 

 
4 % 

 
3,69 

Jag tror att det ur barnens synvinkel är bättre 
med många och mindre skolor än en stor 

 
29 % 

 
65 % 

 
6 % 

 
3,53 

Jag tycker att det är viktigt att det finns en 
valmöjlighet mellanprivata och offentliga 
skolor 

 
46 % 

 
48 % 

 
6 % 

 
2,78 

Det viktigaste för mig är att alla skolor i 
Västra Torsås är statliga 

 
39 % 

 
54 % 

 
7 % 

 
2,71 

Jag handlar till största del mina matvaror i en 
matbutik utanför Västra Torsås 

 
51 % 

 
45 % 

 
4 % 

 
2,68 

Jag tror att utbildningsnivån kan höjas om 
skolorna slås samman 

 
48 % 

 
46 % 

 
6 % 

 
2,64 

Jag tycker att vägarna i Västra Torsås 
underhålls tillräckligt under såväl sommar- 
som vintermånader 

 
69 % 

 
27 % 

 
4 % 

 
2,28 

Det viktigaste för mig är att barnen går i 
samma skola från årskurs 1-9 

 
72 % 

 
22 % 

 
6 % 

 
1,79 
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Bilaga 4 – Artikel publicerad i Smålandsposten 2007-04-21 

 

Studenter studerar. Hanna Andersson och Sandra Johansson kommer att analysera hur byborna i Västra 
Torsås socken mår.   

Enkät ska visa vad sockenborna vill 
Studenter utvärderar tankar och önskemål hos de boende i Västra Torsås 

 
Frågor om allt från 
busstrafik till hur 
byborna mår kommer 
att ställas till boende i 
Västra Torsås socken. 
Studenter på Växjö 
universitet ska göra en 
analys av vad 
sockenborna 
vill nu och i 
framtiden. 
Av Lillian Andersson 
lillian.andersson@smp.se 
0472-473 40 

 
För att en socken ska fungera 
och människor ska trivas, 
bo kvar eller fl ytta in 
så måste man veta vad 
sockenborna vill. Därför 
har styrelsen i Västra 
Torsås sockenråd kontaktat 
Växjö universitet för 
att göra en utvärdering av 
just bybornas tankar och 
önskningar för sina byar i 
Västra Torsås socken. 
Hanna Andersson och 
Sandra Johansson nappade 
på uppgiften att göra en 
utvärdering. De studerar 
på programmet för 
samhällsanalys 
och välfärdsutveckling. 
Båda är de 
uppväxta på landsbygden 
och känner väl till landsbygdens 
problem och möjligheter. 

Enkät och analys 
Genom en enkätundersökning 
tror Hanna och Sandra 
att de ska kunna göra 
en analys av socknen. Och 
genom analysen lägga 
fram ett underlag som 
sockenrådet sedan kan ha 
som underlag för kommande 
utveckling i byarna. 
– Man får se detta som 
en början på ett större 
arbete, säger Hanna. 
Lars Lindén, ordförande 
i sockenrådet, tror på idén 
med att göra en 
enkätundersökning. 
– Vad de kommer att 
hjälpa oss med är ett jätteviktigt 
jobb. Och det 
underlag, som de förhoppningsvis 
får fram, kan vi 
använda för att gå vidare, 
säger han. 

Livskvalitet 
Enkäten kommer att innehålla 
frågor om det mesta. 
Det kommer att handla 
om kultur, kommunikation, 
turism, skolan och 
boende. Men fl era av frågorna 
kommer att riktas 
på ämnet livskvalitet. 
– Livskvalitet, hur mår 
man, är kanske är det den 
viktigaste frågan, säger 
Lars Lindén. 
Att göra en analys av en 
by, ett samhälle eller som i 

det här fallet en socken är 
ett sätt att lägga en grund 
för framtiden. Enligt Hanna 
Andersson och Sandra 
Johansson är det inte det 
statistiska som kommer att 
vara i fokus. Men med hjälp 
av enkäten och med 
”sociologiska 
teorier hoppas dekunna 
analysera resultatet 
på en djupare nivå för att 
komma bakom det självklara”, 
som de anger i sitt 
förarbete till analysen. 
– Vi vill ha ett dokument 
på vad det är hela socknen 
tycker och tänker. Vi 
tar tag i stora frågor där 
inte kommunen är aktiv. 
De har inga specifi ka Västra- 
Torsås-frågor även 
om vi får hjälp. Det jag 
tror är viktigt för landsbygden 
är att man kan 
starta stora projekt och få 
utveckling. Vi kan inte 
vänta på kommunen, vi 
gör det själva, säger Lars 
Lindén. 

Praktiska lösningar 
Men innan analysen kan 
göras måste en hel del 
praktiska detaljer lösas. 
På en träff mellan studenterna 
och representanter 
från sockenråden pratades  
det bland annat om 



 
 

 

 
Underlag. Kenny Fredlud och Lars Lindén från sockenrådet hoppas att enkät 
och analys ska ge rådet ett underlag att arbeta vidare med. 

  
 
 

praktiska detaljer. Hur 
distribuerar man en enkät 
till ett stort antal hushåll 
på landsbygden när det 
egentligen inte fi nns några 
pengar i projektet. Då 
kom ett exempel på hur 
landbygden fungerar. 
– Det ordna vi, vi cyklar 
runt och delar ut den, 
säger Kenny Fredlund 
som var med på mötet. 

Stämma 
På tisdag är det sockenstämma 
och för att så 
många sockenbor som 
möjligt ska få information 
om Hanna Anderssons 
och Sandra Johanssons 
arbete kommer de att vara med.  

 


