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Förord 

Attraktivitet och livsmiljö är på dagordningen! I föreliggande studie sätter vi fokus 

på dessa frågor i Värmland men de resonemang och analyser vi gör har även bäring 

på andra platser och regioner som har likartade strukturella drag som Värmland. 

Studien bör därför ha generellt intresse.  

Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut) vid Karlstads uni-

versitet genomförde 2005 på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län en enkät-

undersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö. Tanken var att studien skulle 

vara återkommande där resultaten kan jämföras över tid. Länsstyrelsen i Värmlands 

län har även initierat och beviljat medel för denna studie. Det har dock av resurs-

skäl inte varit möjligt att genomföra en exakt likadan undersökning som den tidiga-

re. 

Den attraktiva livsmiljön har två sidor där det dels är fråga om ett inifrån-

perspektiv – hur de boende på en plats eller i en region ser på sin livsmiljö och dels 

ett utifrånperspektiv – vilken bild som förmedlas och upplevs utifrån. Båda sidorna 

belyses i denna studie. I boken används och analyseras data från andra undersök-

ningar som berör livsmiljöfrågor och attraktivitet i Värmland. Undersökningen 

bygger således på sekundärdata. Dock är föreliggande studie unik genom att sätta 

samman perspektiv och undersökningsresultat från olika studier till en helhetsbild 

på frågor om attraktivitet i Värmland. 

I studien kan vi se skillnader mellan bland annat generationer och olika 

geografiska områden i länet. Värmlänningen ser utmaningar, till exempel när det 

gäller sysselsättningsfrågor. Samtidigt ser värmlänningen i allmänhet positivt på att 

bo i Värmland. Självbilden om Värmland skiljer sig delvis från utifrånperspektiv 

där regionen i många sammanhang framstår som mindre känd. 

Vi vill tacka alla som på olika sätt har ställt undersökningsmaterial till för-

fogande eller som varit behjälpliga på andra sätt. Utan denna välvillighet hade stu-

dien inte varit möjlig att genomföra. 



Studien har genomförts av Lars Aronsson, Lotta Braunerhielm, Bengt Dahlgren 

och Sara Westlindh.  

Karlstad i december 2012 

Lars Aronsson, professor, vetenskaplig ledare för Cerut 
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1. Attraktivitet och livsmiljö på dagordningen 

1.1 Syfte, perspektiv och uppläggning 

”Sverige ska vara världens bästa land att vistas, verka och växa i. Det ska uppnås 

genom att ge människor, företag, kommuner och regioner möjlighet att skapa at-

traktiva miljöer och forma sin framtid utifrån sina unika förutsättningar” 

(www.regeringen.se/sb/d/16092).  

Citatet är hämtat från Näringsdepartementets nyligen lanserade plattform 

Attraktionskraft Sverige som under två års tid ska arbeta med att utveckla frågor 

som är centrala för lokal och regional attraktivitet. Citatet visar att attraktivitet och 

livsmiljö är på dagordningen! I föreliggande studie sätter vi fokus på dessa frågor i 

Värmland men de resonemang och analyser vi gör har även bäring på andra platser 

och regioner som har likartade strukturella drag som Värmland. Studien bör därför 

ha generellt intresse. 

Den goda och attraktiva livsmiljön har två sidor där det dels är fråga om ett 

inifrånperspektiv – hur de boende på en plats eller i en region ser på sin livsmiljö 

och dels ett utifrånperspektiv – vilken bild som förmedlas och upplevs utifrån.  

Detta innebär att det, å ena sidan, är av stort intresse att få en bild av hur 

människor i olika boendemiljöer ser på sin närmaste omgivning med avseende på 

såväl naturbetingelser som sociala och servicemässiga förhållanden. Den samhälls-

vetenskapliga forskningen har i olika sammanhang sökt förbättra kunskapen om 

vad individer och hushåll ser som avgörande faktorer för trivsel, trygghet och del-

aktighet i närmiljön. Ett perspektiv på en god livsmiljö, betraktad på detta sätt, är 

att det är fråga om social hållbarhet. Å andra sidan är det intressant att få en upp-

fattning om bilderna av Värmland - och hur regionen upplevs utifrån. Livsmiljön är 

ur detta perspektiv en viktig del i diskussionerna om attraktivitet och varumärkes-

skapande. Attraktiva livsmiljöer är således viktiga för att attrahera besökare och 
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inflyttare, att människor ska välja att bo kvar på en plats och inte flytta samt som 

lokaliseringsfaktor för företag och investeringar. 

Inifrån- och utifrånperspektiv används i analytisk bemärkelse i studien. De 

två perspektiven är dock i viss mån sammanvävda i såväl teori som i empiri och 

resultat. I studien utgår vi framförallt ifrån ett kulturgeografiskt perspektiv på livs-

miljö och attraktivitet. 

Centrum för forskning om regional utveckling (Cerut) vid Karlstads uni-

versitet genomförde 2005 (arbetsrapport 2006:5) på uppdrag av Länsstyrelsen i 

Värmlands län en enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö. Tan-

ken var att studien skulle vara återkommande där resultaten kan jämföras över tid. 

Det har dock av resursskäl inte varit möjligt att genomföra en exakt likadan studie. 

Studien 2005 handlade om hur den enskilde individen upplevde sin livsmiljö. Om-

råden som behandlades var, förutom bakgrundsfaktorer, frågor gällande platsen där 

respondenten bor, delaktighet, engagemang, sociala kontakter, tillgängligheten till 

och vikten av kultur, natur, fritid samt serviceinrättningar, företagande, näringsliv, 

synen på Värmland och framtidsfrågor.  

Med utgångspunkt i Ceruts tidigare studie är syftet att studera den attraktiva 

livsmiljön ur dels inifrån- och dels utifrånperspektiv. Detta sker i föreliggande stu-

die genom analys av andra undersökningar som berör livsmiljöfrågor och attraktivi-

tet i Värmland. Undersökningen bygger således på sekundärdata. Dock är förelig-

gande studie unik genom att sätta samman perspektiv och undersökningsresultat 

från olika studier till en helhetsbild på frågor om attraktivitet i Värmland. 

1.2 Perspektiv och synsätt 

Vi har sammanfattat några övergripande utgångspunkter och synsätt för vår studie i 

figur 1. Vi menar att idén om och upplevelsen av den attraktiva livsmiljön handlar 

om något mångdimensionellt och sammansatt. Livsmiljön kan således upplevas 

attraktiv i olika grad och på skilda sätt beroende på omständigheter och samman-



13 

hang. Uppfattningen av livsmiljön varierar således med i vilken fas i livet man be-

finner sig, med personliga erfarenheter från och upplevelser av skilda platser och 

regioner. Man kan beroende på omständigheter och sammanhang längta både bort 

från och hem till platser av olika och komplexa skäl. 

Vi har i studien försökt att fånga synen på livsmiljön i Värmland på olika 

sätt och utifrån skilda perspektiv. Utgångspunkten är olika undersökningar. Sättet 

att ställa frågor om olika aspekter på livsmiljön varierar i dessa. Ibland tar frågor 

och svar avstamp i ”området där man bor”, i andra avser frågor och svar kommu-

nen i vilken man bor och i åter andra handlar frågor och svar om synen på Värm-

land i sin helhet. Livsmiljön är således enligt vår mening något som har olika geo-

grafisk omfattning. Vi menar att gränserna mellan de olika geografierna flyter. Var-

je plats eller bygd är säkert för de flesta något avgränsat och möjligen väldefinierat. 

Andra kan säkerligen väga in sammanhang och relationer till andra platser och or-

ter. Att ha långt eller nära till landet, staden eller centrum kan ha olika betydelse för 

skilda personer.  



Figur 1. Perspektiv och synsätt i stud

En annan utgångspunkt för vår 

kallas inifrån- och utifrånperspektiv. Inifrånperspektiv handlar om hur värmlä

ningar ser på och bedömer livsmiljön 

kommun eller länet – i Värmland. De undersökningar som speglar utifrånperspektiv 

handlar ofta om nationella beslutsfattares syn på Värmland, men även studenter och 

familjer i storstäder innefattas. 

spektiv använt några undersö

Metodansatser i de olika studier som använts behandlas integrerat i presentatione

na av desamma. 

I mycket beskrivs i vår 

kelser och från skilda perspektiv. Samm

de, näringslivs- och besökarperspektiv. Dessa i hög grad subjektiva up

kan också delvis speglas i den statistiska redovisning som vi gör rörande befol

ningsutveckling, flyttning och pendling samt bostadsbyg

ring. Vi tror att en sådan beskrivning av faktiska uppgifter om Värmlands utvec

ling kan och bör ställas mot de subjektiva bilder om Värmland som framkommer i 
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. Perspektiv och synsätt i studien 

En annan utgångspunkt för vår studie är skillnaden mellan vad som kan 

och utifrånperspektiv. Inifrånperspektiv handlar om hur värmlä

ningar ser på och bedömer livsmiljön – enligt ovan definierad som bostadsområde, 

i Värmland. De undersökningar som speglar utifrånperspektiv 

eslutsfattares syn på Värmland, men även studenter och 

familjer i storstäder innefattas. Vi har också i vårt försök att beskriva utifrånpe

spektiv använt några undersökningar som har gjorts på temat Värmland i media

Metodansatser i de olika studier som använts behandlas integrerat i presentatione

I mycket beskrivs i vår studie uppfattningar om Värmland i olika bemä

kelser och från skilda perspektiv. Sammantaget handlar uppfattningarna om boe

och besökarperspektiv. Dessa i hög grad subjektiva up

delvis speglas i den statistiska redovisning som vi gör rörande befol

ningsutveckling, flyttning och pendling samt bostadsbyggande och bostadsplan

ring. Vi tror att en sådan beskrivning av faktiska uppgifter om Värmlands utvec

ling kan och bör ställas mot de subjektiva bilder om Värmland som framkommer i 
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Värmland i media. 

Metodansatser i de olika studier som använts behandlas integrerat i presentationer-

uppfattningar om Värmland i olika bemär-

antaget handlar uppfattningarna om boen-

och besökarperspektiv. Dessa i hög grad subjektiva uppfattningar 

delvis speglas i den statistiska redovisning som vi gör rörande befolk-

gande och bostadsplane-

ring. Vi tror att en sådan beskrivning av faktiska uppgifter om Värmlands utveck-

ling kan och bör ställas mot de subjektiva bilder om Värmland som framkommer i 
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hur personer i olika roller och med olika erfarenheter ser på Värmland och dess 

förutsättningar, möjligheter och utmaningar. I detta ligger en tanke om att proble-

matisera självbilden av och berättelsen om Värmland. På många sätt tror vi dock att 

Värmland delar sin situation med många andra län i Sverige och i andra länder. 

Den regionala utvecklingen och samhällsplaneringen handlar med andra ord både 

om generella utvecklingsdrag och specifika förhållanden. 

1.3 Studiens uppläggning 

Det första kapitlet i studien inleds med bland annat syfte och perspektiv. Därefter 

följer avsnitt om attraktiv livsmiljö där olika program och projekt i Värmland som 

har relevans för föreliggande studie behandlas. De program och projekt som be-

skrivs är det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer, projektet Attrakti-

va Värmland, Budskapsplattformen för varumärket Värmland samt Strategi för 

Värmlands turism.  

I kapitel två refereras den tidigare undersökningen om värmlänningarnas 

syn på sin livsmiljö som genomfördes av Cerut 2005. Undersökningen är viktig 

därför att den är anledningen till den uppföljande (och utvidgade) föreliggande stu-

dien. 

Det tredje kapitlet behandlar relevant forskning om attraktivitet och livs-

miljö på platser och i regioner framförallt utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv. 

Några exempel på områden som berörs är regional utveckling, kulturens betydelse 

för utveckling, rörlighet respektive platsförankring samt platsmarknadsföring. 

Det fjärde kapitlet heter Attraktivitet i statistisk belysning. I denna del be-

handlas inledningsvis befolkningsutvecklingen i Värmland med en betoning på 

dess komplexitet och bruttoförändringar. En central fråga när det gäller platsers och 

regioners livsmiljö och attraktionskraft är boendefrågor och bostadsbyggandet. En 

analys av bostadsmarknaden i länet sker därför i kapitlets senare del.  
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I det femte kapitlet belyses värmlänningarnas syn på sin livsmiljö, alltså ut-

ifrån ett inifrånperspektiv. Belysningen görs utifrån olika studier som till delar be-

handlar livsmiljöfrågor och som genomförts under perioden efter 2005. De studier 

som används är:  

- Värmlänningarnas liv och hälsa från 2008.  

- En medborgarundersökning som genomfördes under 2010 och början av 2011 och 

som publicerats i boken Värmländska landskap, 2012.  

- Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökningar bland Sveriges kom-

muner som genomförts sedan 2005. 

I kapitel sex beskrivs olika bilder av Värmland där betoningen ligger på ut-

ifrånperspektiv. Här behandlas studier om massmediebilder, studier som berör mål-

grupperna: Beslutsfattare, studenter och familjer i storstäderna samt studier om va-

rumärkesmätning. I de senare undersökningarna behandlas områdena: Värmland 

som varumärke, uppfattningar om det värmländska näringslivet samt Värmland 

som boendealternativ – attraktionskraft. 

I kapitel sju följer analys och reflektioner om livsmiljön i Värmland och 

regionens attraktivitet. Studien rymmer många perspektiv på livsmiljö och attrakti-

vitet i och med att vi använder sekundärdata. Detta innebär en utmaning i bemär-

kelsen att ”knyta ihop säcken”. En annan utmaning är att begrepp som livsmiljö 

och attraktivitet är komplexa och innehåller många dimensioner. I synnerhet be-

greppet livsmiljö men även attraktivitet innebär att se till helheter. Vidare kan livs-

miljö och attraktivitet upplevas på många olika sätt där vi betonar inifrån- och ut-

ifrånperspektiv. I studien kan vi se skillnader mellan bland annat generationer och 

olika geografiska områden i länet. Värmlänningen ser utmaningar, till exempel när 

det gäller sysselsättningsfrågor. Samtidigt ser värmlänningen i allmänhet positivt 

på att bo i Värmland. Självbilden om Värmland skiljer sig delvis från utifrånper-

spektiv där regionen i många sammanhang framstår som mindre känd. Även om 

studien handlar om Värmland menar vi att regionen delar sin problematik, exem-
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pelvis urbaniseringsprocessen med rörligheten i befolkningsomflyttningar och när-

ingslivsförändringar, med andra regioner i Sverige och i Europa. 

1.4 Attraktiv livsmiljö 

Begreppet attraktiv livsmiljö har allt mer lyfts fram som en central dimension för 

den regionala tillväxtpolitiken. I den Nationella strategin för regional konkurrens-

kraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 framhålls till exempel att at-

traktiva livsmiljöer skapar förutsättningar för regional konkurrenskraft och syssel-

sättning. Enligt strategin så bidrar utvecklingen av naturmiljöer, kultur och kultur-

arv till regioners utveckling och attraktivitet. Ett centralt begrepp i strategin är ock-

så regionförstoring. Förutsättningar för denna skapas genom investeringar i infra-

struktur, bostadsplanering, samordning av skilda planeringsprocesser, serviceutbu-

dets inriktning och lokalisering samt kollektivtrafiksystemets utformning. Strategin 

framhåller också att samordningen av planeringsprocesser, såsom regional utveck-

ling, infrastrukturplanering och bostadsförsörjning får ökad betydelse. I strategin 

lyfts särskilt fram de unika förhållanden som präglar de glest befolkade områdena i 

norra Sverige samt storstädernas förutsättningar och betydelse för regional och na-

tionell konkurrenskraft. I sin skrivelse (2009/10:221) om Strategiskt tillväxtarbete 

för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning rapporterar reger-

ingen om hur arbetet med den nationella strategin fortlöper. Regeringen betonar 

under rubriken tillgänglighet betydelsen av att ”skapa miljöer där det är attraktivt 

att bo och arbeta samt starta och driva företag”. Viktiga dimensioner i attraktivite-

ten är ”tillgång till grundläggande service” och ”till ett brett kulturutbud och före-

ningsliv”. Regeringen framhåller bland många områden som behöver förtydligas 

och utvecklas i genomförandet av den nationella strategin städernas betydelse för 

hållbar regional utveckling. Regeringen har därför gett Tillväxtanalys i uppdrag att 
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bland annat ”lämna underlag för en utveckling av stadsdimensionen inom den regi-

onala tillväxtpolitiken”.1

I den inledningsvis citerade plattformen från regeringen Attraktionskraft 

Sverige skriver man att: ”Sveriges hållbara tillväxt är inte enbart beroende av när-

ingslivets villkor, den är också beroende av de miljöer människor bor och verkar i. 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är 

avgörande för att regioner och kommuner ska bli konkurrenskraftiga och bidra till 

den nationella tillväxten” (www.regeringen.se/sb/d/16092).  

I Attraktionskraft Sverige kommer man inledningsvis att betona frågor som 

rör både områdena ”bo och leva” och ”besöka och uppleva”. De områden som spe-

cificeras som viktiga är: service, kultur och fritid, digital kapacitet och tillgänglig-

het, destinationer och upplevelser samt boendemiljöer. I plattformen fokuserar man 

i stort sett på alla typer av geografier som: kommuner, regioner, småorter, förorter, 

landsbygder, små och medelstora städer samt storstäder 

(www.regeringen.se/sb/d/16092). 

1.5 Program och projekt i Värmland  

Vår rapport har koppling till länets regionala utvecklingsprogram Värmland växer 

– och känner inga gränser (Region Värmland, 2008) och olika regionala utveck-

lingsprocesser och projekt som till exempel projektet Attraktiva Värmland. Tydliga 

beröringspunkter finns också med den gemensamma Budskapsplattformen för va-

rumärket Värmland (Region Värmland & Länsstyrelsen i Värmland, 2009). Det-

samma gäller för Turismstrategin för Värmland (Region Värmland, 2009a). Vi re-
                                           
1 Länsstyrelsen i Värmland (2009) menar i en rapport om Småstaden – ett diskussionsunderlag om 
dess roll och betydelse i Värmland att ett sådant synsätt riskerar att bortse ifrån det faktum att de 
flesta invånare i Sverige bor på landsbygd, på mindre platser och i små och medelstora städer. 
Länsstyrelsen vill med sin fokusering på småstaden bidra till ett tydligare möte mellan den regio-
nala tillväxtpolitikens tankebanor och synsätt å ena sidan och den fysiska (översikts)planeringens å 
den andra. I den förstnämnda glöms lätt platsens betydelse bort och i den sistnämnda saknas tydli-
ga idéer om orters regionala sammanhang och bredare idéer om innebörden i begreppet mellan-
kommunal samverkan. I rapporten uppmärksammas också begreppet ”urban management”, som 
vill markera att det finns många intressenter i (små)stadens utveckling och planeringen av den.  
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fererar därför dessa i det följande och använder i mångt och mycket deras språk-

bruk. Detta noteras därför att skrifterna är normativa – de handlar om goda inten-

tioner och inte alltid om hur förhållandena är. 

Avgörande för en attraktiv livsmiljö är en god livskvalitet vilket benämns 

att vara: ”En friskare region som många vill bo i och flytta till” (Region Värmland, 

2008). Viktigt för Värmland är därför att kunna erbjuda attraktiva möjligheter att 

leva ett bra liv, vilket gör att regionen kan behålla och locka till sig människor som 

behövs för hållbar tillväxt och för att skapa innovativa miljöer. En faktor för män-

niskans val av bosättning är möjligheten till god livsmiljö och en attraktiv livsstil. 

Kraven på den enskilde individen är stora i samhället där ökad individualisering, 

önskan om högre utbildningsnivå och ökade intressen för välbefinnande, upplevel-

ser och hälsa är centrala. För att skapa en attraktiv livsmiljö framhävs vikten av en 

god kvalitet inom vård, skola, omsorg och kommunikationer samtidigt som ett brett 

utbud av upplevelser, attraktiva boendealternativ, lockande livsmiljöer och att ett 

rikt föreningsliv kan erbjudas. Värmland jobbar därför idag med olika insatser för 

att synliggöra regionens kvaliteter, att stärka livskvaliteten, att attrahera besökare, 

nya invånare och företag. I Värmlands regionala utvecklingsprogram Värmland 

växer – och känner inga gränser 2009-2013 lyfts den hållbara tillväxten fram som 

ett medel att vidareutveckla den värmländska livskvaliteten men också att skapa 

optimala förutsättningar för en god livskvalitet. 

Värmland växer – det Regionala Utvecklings Programmet 

Visionen för Värmland är Värmland växer och känner inga gränser. Visionen byg-

ger på fem olika byggstenar och insatsområden där en del är livskvaliteten, vilken 

är avgörande för en attraktiv livsmiljö. Livskvaliteten påverkas av tillgång till arbe-

te och tryggad försörjning, men även ett konkurrenskraftigt näringsliv som ger ar-

betstillfällen och på lång sikt genererar resurser och förutsättningar för god livskva-

litet.  
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”Livskvalitet handlar om att Värmland måste erbjuda många olika möjlig-

heter att leva ett bra liv så att människor kan växa och utvecklas. En kreativ och 

öppen miljö, ett rikt utbud av service och en fungerande bostadsmarknad ökar våra 

möjligheter att locka nya värmlänningar. Möjligheten till en god livsmiljö och livs-

stil styr allt mer var människor väljer att bosätta sig. Ett bra samspel mellan stad 

och land är viktigt för att erbjuda attraktivt boende och affärsmöjligheter på lands-

bygden. En attraktiv livsmiljö, en god folkhälsa, ett blomstrande kulturliv och ett 

miljömässigt hållbart samhälle räknas som viktiga pusselbitar för livskvalitet.” 

(Region Värmland, broschyr, s.15).2

I det regionala utvecklingsprogrammet framhålls också trygghet, delaktig-

het och ett öppet socialt klimat fram som viktiga byggstenar för en attraktiv region. 

Fysiska resurser som Vänern och andra vattendrag, skog och kulturmiljöer lyfts 

fram som värdefulla attribut för att skapa attraktiva urbana miljöer. Förutom fysis-

ka resurser omnämns tillgången till utbildningar, pendlingsmöjligheter och exem-

pelvis närheten till Norge. 

Det övergripande målet i det regionala utvecklingsprogrammet är att verka 

för en ökad hållbar tillväxt. De fem områdena som pekas ut i programmet som vik-

tiga för regionens utveckling är, förutom Livskvalitet, Ledarskap, Innovativa miljö-

er, Kompetensförsörjning och Tillgänglighet (Region Värmland, 2008). Inom om-

rådet ledarskap lyfts vikten av ett triple helix tänkande fram.3 ”Det regionala ledar-

skapet är när de politiskt styrda organisationerna, näringslivet och universitetet 

samverkar och agerar tillsammans. Ledarskapet fattar gemensamma och strategiska 

beslut för Värmlands framtid. Ledarskapets handlingsförmåga är en avgörande pus-

selbit för att förverkliga prioriteringarna i ”Värmland växer”.” (Region Värmland, 

broschyr, s.7). Idéerna berörs även inom området som kallas innovativa miljöer. 

”Innovativa miljöer är där forskning, företag och en mångfald av människor möts. 

Det är i dessa miljöer det värmländska näringslivet stärker sin konkurrenskraft och 

                                           
2 Jämför Aronsson m.fl. (red) 2007d och Aronsson och Braunerhielm (red) 2011 där diskussioner 
förs om de angivna frågorna. 
3 Triple helix-idén är vanligt förekommande i klustersammanhang och avser när privat verksam-
het, offentlig sektor och akademi samverkar med syfte att åstadkomma innovationer och tillväxt. 
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förnyas. Då entreprenörer och kapital möter nya idéer föds innovationer. Här om-

vandlas kunskaper till nya varor och tjänster som når den växande världsmarkna-

den” (Region Värmland, broschyr, s.9).  

I det regionala utvecklingsprogrammet belyses tillväxt utifrån ett hållbar-

hetsperspektiv och definieras utifrån att dagens behov ska kunna uppfyllas och att 

utvecklingen ska lägga grunden för framtida generationers välstånd. Det innebär att 

utveckling innefattar områden som ekonomi, sociala frågor, kultur och den fysiska 

miljön och att dessa samhällssfärer ska vara välfungerande eller hållbara. 

Att satsa på kompetensförsörjning för näringsliv och offentlig sektor är ett 

annat område som lyfts fram. Att satsa på kompetensförsörjning och att höja ut-

bildningsnivån för medborgare i Värmland är en utmaning men också en satsning 

på att stärka möjligheterna för medborgarnas goda livsmiljö. Genom kompetens-

kartläggning, kompetensmatchning och ökad samverkan mellan näringsliv och ut-

bildningsinstitutioner säkerställs att utbildningen sker utifrån regionens behov och 

möjliggör även för fler att komma in i arbetslivet.  

Ytterligare ett område i det regionala utvecklingsprogrammet är tillgäng-

lighet. Tillgänglighet beskrivs i det regionala utvecklingsprogrammet på följande 

sätt: ”Tillgänglighet innebär ett väl fungerande infrastruktur- och transportsystem. 

Det är en grundförutsättning för att regionen ska kunna hävda sig i den globala 

konkurrensen men också för ett starkt företagande. För värmlänningen handlar det 

om bra pendlingsmöjligheter, service och möjlighet att studera, arbeta eller bo där 

hon vill. För näringslivet betyder det att snabbt och enkelt transportera gods med 

väg, tåg, båt och flyg för att möta kundernas behov i Sverige och utomlands. Det är 

också viktigt att företag och turister kan ta sig till Värmland. Tillgänglighet handlar 

även om god regional bredbandstäckning.” (Region Värmland, 2010:10-13). 

Projektet Attraktiva Värmland 

Som ett led i satsningen på en god livsmiljö och att främja kompetensförsörjningen 

satsar Region Värmland på att stärka bilden av länet, att göra regionen attraktiv att 
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bo och verka i och att attrahera besökare, nya invånare och företag till regionen. 

Region Värmland driver projektet Attraktiva Värmland som syftar till att öka 

Värmlands befolkning i yrkesverksam ålder för att kunna säkra behovet av kompe-

tens för regionens företag och organisationer. Målsättningen är att arbeta för att 

Värmland framstår som en attraktiv region att bo och arbeta i och att Värmlands 

profil tydliggörs regionalt, nationellt och internationellt. Projektet är treårigt och 

pågår till och med 2012.  

Satsningar inom projektet sker främst inom två olika delar. Det ena delen 

handlar om att säkra rekryteringen till framförallt de växande värmländska företa-

gen och därmed säkerställa att sysselsättningen ökar i regionen. Det andra handlar 

om att öka sysselsättningen inom specifikt besöksnäringen. Projektet syftar även till 

att utveckla det värmländska värdskapet, det vill säga mottagarapparaten för besö-

kare, inflyttare och etablerare.  

 Besöksnäringen är en viktig inkörsport för att få människor att både flytta 

till och att etablera sig i en region. En stor satsning i projektet sker således mot nya 

potentiella inflyttare som besökt regionen, exempelvis utländska besökare. En 

grupp som anses vara möjliga inflyttare är människor som lever i överhettade stor-

stadsregioner i både Sverige och utomlands. Projektets målgrupp är därför besöka-

re, inflyttare och potentiella etablerare från Sverige, Norge, Holland, Tyskland och 

Danmark. Man vänder sig till barnfamiljer i storstadsregioner i dessa länder och till 

människor som växt upp eller som tidigare bott i Värmland. Viktigt för projektet är 

att gynna det värmländska näringslivet och främst små och medelstora företag samt 

företag inom den värmländska besöksnäringen, det vill säga företag inom turism, 

handel och offentlig verksamhet.  

 Genom projektet ska ett samlat grepp kring marknadsföring av Värmland 

göras utifrån temat ”Besöka-bo-etablera”. Marknadsföringsinsatser riktar sig till 

besöksnäring och till näringslivet inom ”besöka-delen” för att attrahera besökare 

till regionen och attrahera företag att etablera sig i regionen. Inom ”bo-delen” satsas 

resurser för att nå nya grupper av potentiella inflyttare både i Sverige och utom-

lands. ”Etablera-delen” handlar om att locka arbetskraft och företag till regionen, 
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att bistå företagare med hjälp avseende boende, skolor och så vidare genom inflytt-

ningskoordinatorer.  

 Målet med projektet är att säkra rekryteringen till framförallt de växande 

värmländska företagen och därmed säkerställa och öka sysselsättningen till Värm-

land samt att öka sysselsättningen inom besöksnäringen via en ökad turistvolym. 

Konkreta mål som projektet ska uppnå under projekttiden är bland annat att: 

- Upprätta ett ”Flytta-till-Värmland”-register som innehåller minst 2 000 per-

soner 

- 70 personer som projektet fått kontakt med flyttar till Värmland 

- Delta i lära av andra och utveckla formerna för deltagandet vid internationel-

la mässor varje år 

- Värmland ska vid projektets slut ha ökat sin marknadsandel avseende tu-

rismomsättning på de prioriterade marknaderna med 10 procent jämfört med 

2009 

- 10 småföretag ska etablera sig i Värmland 

- Etablera och utveckla ett strukturerat marknadsföringssamarbete med kom-

muner, näringsliv och andra offentliga aktörer 

- 200 personer i Värmland ska genomgå ”Värdskapsutbildning”. 

I projektet ingår även att vidareutveckla webbportalen för Värmland och att främja 

en ökad användning och öka antalet besökare till portalen varmland.se. Andra vik-

tiga inslag är inflyttarkampanj och att skapa en väl fungerande mottagarapparat för 

potentiella inflyttare och etablerare.  

Värdskapsutbildningen för den värmländska besöksnäringen handlar om att 

utveckla en gemensam mätmetod, ett ”nöjd-kund index”, samt att genomföra en 

webb-kurs kring värdskap för att skapa ett gemensamt synsätt runt och ökad förstå-

else för vikten av ett gott värdskap och bemötande.  
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Budskapsplattform för varumärket Värmland 

En del i regionens arbete att stärka bilden av Värmland är varumärkesarbetet i 

Värmland som syftar till att höja intresset för och kunskapen om och att skapa en 

positiv attityd till Värmland och värmländskt näringsliv inom regionen och externt. 

Ambitionen är att ”Värmland ska nämnas bland de främsta när det gäller regioner 

att verka i, samarbeta med och flytta till – eller stanna i”. Varumärkesplattformen 

syftar till att ringa in varumärkets själ och fungera som ledstjärna i arbetat med att 

sprida budskap om Värmland (Region Värmland & Länsstyrelsen i Värmland, 

2009).  

I budskapsplattformen används varumärkeshjulet som baseras på Värm-

lands varumärkeslöfte, personlighet, värden, fördelar och egenskaper. De värm-

ländska egenskaperna, som ligger längst ut i varumärkeshjulet, fokuserar på det 

som går att ta på eller som kan ses och som gör Värmland unikt. Här lyfts egenska-

perna fram som Vänern, framgångsrika företag, Klarälven, gott om skog, glada, 

trevliga och klämmiga människor, kultur, sport, gränshandel, nära Norge, sol, skrö-

nor, berättelser, dialekt, många dansband, Karlstad, Arvikafestivalen, kända perso-

ner, trav, känt hockeylän, evenemang som exempelvis skidor och rally, älgar samt 

universitet. De värmländska fördelarna utifrån ett mottagarperspektiv är närhet, 

kompetens, bra image, matkultur, jakt, serviceutbud, jobbmöjligheter, inspiration, 

attraktivt, kultur, bra handelsutbud, möjligheter, närhet till Oslo, glatt, trevligt, fint 

väder, underhållande, upplevelser, enkelhet och livskvalitet.  

En del i arbetet kring varumärket Värmland handlar om att Värmland ska 

positionera sig och lyfta fram bilder av Värmland som utomstående skall bära med 

sig. Det handlar om vilken plats Värmland ska ha i människors medvetande. Bud-

skapet måste vara lätt och enkelt. 

Strategi för Värmlands turism  

För att attrahera besökare till Värmland och för att gemensamt stärka arbetet med 

den värmländska turismen i länet togs under år 2009 Turismstrategin för Värmland

(Region Värmland, 2009a) fram med syfte att utveckla den värmländska potentia-
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len inom turismen. Närheten och tillgängligheten till vildmark, levande kultur och 

berättartradition är signum. I visionen för den värmländska besöksnäringen lyfts en 

gemensam bild av ett önskvärt framtida tillstånd fram. Visionen ska vara ledstjär-

nan som för regionen framåt. Visionen för den värmländska turismnäringen är 

”Värmland roar och berör – godare, gladare, grönare”. Med roa menas lättsam upp-

levelse i stunden som idrottsutövande, sportevenemang eller teater. Med berör av-

ses starka och minnesvärda upplevelser som påverkar och utvecklar gästerna i lä-

net. Med godare och gladare avses mat- och måltidsupplevelse av hög kvalitet. 

Gladare står för spridningen av det värmländska värdskapet, glädje och berättartra-

dition. Grönare syftar på tillvaratagandet av den värmländska naturen nu och i 

framtiden. På detta sätt vill man överträffa andra resmåls miljöengagemang.  

 I den nya turismstrategin (Region Värmland, 2009a, 2009b) används en 

profil för att attrahera fler besökare och säkerställa att besöksnäringen når visionen. 

Profilen utgår ifrån varumärkesplattformen och syftar till att lyfta fram konkurrens-

fördelar, att förstärka delar som Värmland är känt för. Profilen lyder; ”Värmland 

ger energi och spännande upplevelser året runt genom nature breaks, vår levande 

kultur och berättartradition – i en godare, gladare och grönare atmosfär.” Centralt 

är den värmländska naturen och kulturen för både mötet med värmlänningar, för att 

ge positiv energi och som rekreationsmöjlighet. Naturen lyfts fram som betydelse-

full för folksjälen, berättartraditionen, konsten och i det värmländska förhållnings-

sättet. Kulturen står för de svenska diktarnas landskap, konstnärernas landskap, 

men även konsthantverkarnas, författarnas och musikutövarnas landskap. Naturen 

och kulturen återspeglas i de sju teman som lyfts fram som profiler för framtida 

produktutveckling. Temana som lyfts fram är: Naturupplevelser i Värmland, Kul-

turupplevelser i Värmland, Möten i Värmland, Det goda livet i Värmland, Vinter-

upplevelser i Värmland, Shopping i Värmland och Evenemang i Värmland.  
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2. Värmlänningars syn på sin livsmiljö 

En viktig anledning till vår rapport och vårt arbete med frågan om platsers och re-

gioners attraktivitet i stora drag och attraktiv livsmiljö i synnerhet är en studie från 

2005 på temat värmlänningars syn på sin livsmiljö. Initiativet till den studien kom 

från Länsstyrelsen i Värmlands län. Studien genomfördes av Cerut i samverkan 

med Attityd i Karlstad AB (Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006). Ett viktigt sam-

manhang för studien och Länsstyrelsens initiativ var det regionala tillväxtpro-

grammet för Värmland – Hållbar värmländsk växtkraft - från 2004. I programmet 

fokuserades det på fem insatsområden4, varav ett är Livsmiljön. Erfarenheter visade 

att det saknades ett handfast underlag för att i lite djupare och bredare mening dis-

kutera kring frågan om tecken på framgång. Tanken var att studien skulle upprepas 

till exempel vart femte år. Sex år har nu gått sedan rapporten publicerades. Intres-

sant att notera är att studien fick en efterföljare i en livsmiljöenkät i Dalarna 

genomförd av Region Dalarna 2008-2009 (Lagerström & Kostela, 2010).  

Länsstyrelsen tog under 2010 ett initiativ som bland annat handlade om en 

upprepning av studien från 2005. Det ekonomiska utrymmet har dock inte gjort det 

möjligt att göra om studien. I stället har en idé funnits om att följa upp och ge möj-

ligheter till reflektion om hållbarheten i iakttagelser och slutsatser i 2005 år studie 

genom att utnyttja andra – mer aktuella – undersökningar. Detta handlar om under-

sökningar på temat Liv och hälsa (Landstinget i Värmland & Karlstads universitet), 

SCB:s medborgarundersökningar samt en ytterligare medborgarundersökning i 

Värmland inom temana politik, ekonomi, samhälle, kultur, medier (Nilsson, Arons-

son & Norell (red), 2012). I dessa finns frågor som på ett tydligt sätt knyter an till 

frågor i undersökningen från 2005. För att ge en bakgrund till de nya siffror och de 

                                           
4 Det regionala tillväxtprogrammet – Hållbar värmländsk växtkraft – hade fem insatsområden, 
nämligen; Ledarskapet, Näringslivet, Kompetensen, Livsmiljön och Rörligheten. Ett viktigt bud-
skap gällande arbetet med programmets genomförande handlade om lärandeprocess. I programmet 
fanns 20-tal programövergripande indikatorer. Några kunde – mer än andra - kopplas till insatsom-
rådet Livsmiljön, nämligen nettoinflyttning, nybyggnation av lägenheter och ohälsotal. 
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tolkningar som görs av dessa nu aktuella studier sammanfattas här 2005 års studie 

om värmlänningars syn på sin livsmiljö. 

Studien genomfördes som en enkätundersökning till 1 000 slumpvis utval-

da värmlänningar – personer folkbokförda i Värmlands län – i åldern 18 till 80 år. 

Enkäten besvarades av 601 personer, det vill säga en svarsfrekvens på 60 procent. 

Undersökningen bedömdes i stora drag som representativ. Bland de personer som 

besvarade enkäten är kvinnorna överrepresenterade i förhållande till könsfördel-

ningen i befolkningen i stort.  

I rapporten finns förutom en redovisning av undersökningens resultat också 

en övergripande teoretisk diskussion om begreppet livsmiljö. Denna tar upp be-

grepp som platskänsla och platsidentitet. Även orsaker till varför personer flyttar 

berörs inte minst med visst fokus på unga personers beslut om att flytta. Det teore-

tiska resonemanget handlar också om miljöpsykologi och landskapsattraktion. 

I rapportens bakgrundsdiskussion knyts också an till Liv- och hälsostudien 

från 2004 samt berörs en studie om livsmiljön i Västernorrlands län och en om 

Bengtforsbornas syn på service, trivsel och framtid. Rapporten innehåller också ett 

avsnitt med rubriken bakgrundsfakta om Värmland. 

Urvalets storlek möjliggör inte någon redovisning av svaren kommunvis. 

Respondenterna ombads istället att själva ange om de bodde i centralort, mindre 

samhälle eller på landsbygden. Undersökningen innehåller ett stort antal bak-

grundsvariabler för respondenterna gällande boende, utbildning och sysselsättning 

förutom kön och ålder. Enligt undersökningen är cirka fyra av tio personer som har 

besvarat enkäten födda i den kommun där de bor. En tredjedel av respondenterna är 

födda utanför Värmlands län. En fjärdedel har bott 25 år eller längre på den plats 

där de nu bor. Ännu fler personer bland respondenterna har dock bott fem år eller 

kortare tid på samma plats som nu. 

De övergripande frågorna om livsmiljön har formulerats som gällande ”det 

bostadsområde där man bor”. Enligt svaren trivs nio av tio personer i det område 

där de bor. Detta gäller oavsett om man bor i centralort, mindre samhälle eller på 

landsbygden. Äldre personer trivs generellt bättre än yngre och de som bor i villa, 
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radhus eller på jordbruksfastighet trivs i något högre grad i sitt område än de som 

bor i lägenhet. På frågor om boendemiljön svarar: 

• Åtta av tio att uppväxtmiljön för barn är bra 

• Sju av tio att den sociala kontakten med grannar är bra 

• Fler än åtta av tio att området där man bor är tryggt och säkert. 

En mer detaljerad redovisning redovisas i tabell 1. Genomgående uttrycker de som 

bor i villa, radhus etcetera en högre trivsel med området där man bor. De som bor 

på landsbygden uttrycker också en högre grad av gillande eller tillfredsställelse 

med boendesituationen. 

Frågor ställdes också på temat delaktighet, engagemang och sociala kon-

takter i allmänhet. Enligt resultaten är fyra av tio av de som bor i centralort eller 

mindre samhällen aktiva medlemmar i någon grupp, organisation eller förening. 

Motsvarande andel för de som bor på landsbygd är 50 procent. Få av de svarande – 

cirka var tionde person – menar att de har stora möjligheter att påverka samhället. 

Cirka åtta av tio upplever att de sociala kontakterna i allmänhet är bra. 

Ett stort antal frågor ställdes i enkäten på temat tillgänglighet till ”kultur, 

natur, fritid och serviceinrättningar”. Frågorna handlade dels om hur viktigt man 

ansåg att det var med tillgänglighet till resursen ifråga, dels om hur bra tillgänglig-

heten till den faktiskt var. Det förstnämnda sättet att fråga handlar i någon mening 

om önskningar om hur det borde vara och det senare sättet om hur man bedömer att 

det rent faktiskt är. En övergripande sammanställning av svaren redovisas i tabell 2. 

Resultaten visar att närheten till skogs- och vattennära områden värdesätts 

högt. Den faktiska tillgängligheten till dessa inslag eller tillgångar i livsmiljön be-

döms också som hög. Enligt resultaten har kulturevenemang inte samma status som 

viktiga inslag i boendemiljön. De största skillnaderna mellan betydelsen av, och 

den faktiska tillgängligheten till, finns när det gäller vacker stadsmiljö och shop-

ping. När det gäller vacker stadsmiljö bör observeras att 40 procent av de svarande 

bor i mindre tätort eller på landet.  
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Motsvarande sätt att fråga har också använts när det gäller vissa specifika service-

inrättningar. Resultaten har på ett övergripande sätt sammanställts i tabell 3. Av 

tabellen framgår att de största skillnaderna mellan respondenternas bedömning av 

vikten och den faktiska tillgängligheten avser polis, post/bank, kollektivtrafik och 

vårdcentral. Enligt det stora flertalet av respondenterna (nio av tio) spelar servicein-

rättningar som vårdcentral, livsmedelsbutik, apotek, post/bank samt polis en viktig 

roll för den goda livsmiljön. De något lägre talen för andra former av service som 

grundskola och barnomsorg kan möjligen visa på en förståelse för var dessa kan 

finnas. Resultaten pekar dock samtidigt på en tydlig önskan om närhet till service-

inrättningar också bland de som bor på landsbygden och i mindre samhällen. 

I studien ställdes också frågor på teman som arbete – karriärmöjligheter 

samt näringsliv – startandet av företag. Båda temana är breda, mångtydiga och 

svårfångade. Svaren pekar på stora skillnader i bedömningarna bland respondenter-

na. När det gäller det förstnämnda temat – arbete - så svarar så många som fyra av 

tio att förutsättningarna är dåliga och bara var femte respondent att de är goda. När 

det gäller det andra temat – karriärmöjligheter - är andelen som svarar bra respekti-

ve dåliga mer lika (cirka var fjärde respondent). Frågans komplexitet antyds möjli-

gen i det faktum att lika många svarar ”vet ej”.  De som bor i centralort gör åtmin-

stone när det gäller temat arbete – karriärmöjligheter en bättre bedömning av förut-

sättningarna än de som bor på landsbygden. När det gäller temat om näringsliv – 

startandet av företag svarar cirka var tredje respondent som bor utanför centralorten 

att förutsättningarna är dåliga. Respondenternas svar kan tolkas som att Värmland 

har stora utmaningar inom områden som arbete och näringsliv.  

Detta visar också svaren på frågor om framtiden. Frågorna handlade om 

hur man bedömde framtiden för Värmland vad gäller; attraktivt boende, utbild-

ningsmöjligheter, tillgång till arbete och karriärmöjligheter, näringsliv och möjlig-

heterna att starta företag, kultur- och fritidsmöjligheter samt serviceinrättningar. De 

områden som står sig bäst i ett framtidsperspektiv är attraktivt boende och utbild-

ningsmöjligheter. Svaren kan möjligen också tolkas som att det är inom dessa om-

råden som Värmland kan hävda sig bäst. Fler än sju av tio av respondenterna gör 
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den bedömningen. De som har motsatt uppfattning – det vill säga svarar att fram-

tidsutsikterna är dåliga – är försvinnande få. När det gäller serviceinrättningar så 

svarar varannan respondent att framtiden ser bra ut. Var tionde respondent svarar 

att framtiden vad gäller serviceinrättningar är dåliga. 

Skillnaderna i bedömningarna mellan olika åldersgrupper är små. Svaren 

pekar också på små skillnader när det gäller bedömningarna för kvinnor och män. 

En viss skillnad finns dock mellan könen när det gäller kultur- och fritidsmöjlighe-

ter samt serviceinrättningar. För dessa gör kvinnor en mer optimistisk bedömning 

än män. 

Svaren skiljer sig åt mellan de som bor i centralort och mindre orter å ena 

sidan och de som bor på landsbygden å den andra. Andelen som svarar bra om 

framtidsutsikterna är färre bland de som bor på landsbygden när det gäller flertalet 

av de bedömda faktorerna eller områdena jämfört med de som bor i centralort eller 

mindre samhällen. De största geografiska skillnaderna finns när det gäller service-

inrättningar. När det gäller faktorerna arbete och näringsliv är skillnaderna i be-

dömningarna små. 

Enkäten innehöll också en fråga om man trodde sig bo kvar om fem år. Fler 

än hälften av respondenterna svarade ja på den frågan och cirka var fjärde nej. 

Bland kategorin studenter svarade sex av tio att man inte tror sig bo kvar om fem 

år. Studier är således enligt de flesta ett steg på vägen i livsresan som också inne-

håller tydliga tankar om att man nog kommer att flytta på sig. Nästan varannan re-

spondent i åldern 18 – 35 år svarar således nej på frågan om man bor kvar om fem 

år medan sju av tio i åldersgruppen 36 – 49 år svarar ja. Tanken om flyttningar 

finns således mest i unga år. 

Det stora flertalet av respondenterna anser också att värmlänningar i största 

allmänhet ser positivt på Värmland. Detta gäller nästan nio av tio respondenter. En 

stor majoritet – sju av tio – menar också att man i andra delar av Sverige har en 

positiv bild av Värmland. 
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Tabell 1. Upplevelsen av området där man bor.  

 Trivsel Bra 
uppväxtmiljö

för barnen

Sociala 
kontakter

med grannar

Tryggt 
och säkert

Kvinnor 92 82 76 87
Män 90 81 68 85
Centralort 92 76 71 83
Mindre ort 90 93 73 88
Landsbygd 92 87 77 94
Lägenhet 87 59 63 74
Hus/villa 100 92 77 92
Kommentar: Andel som svarat ”stämmer bra” 
Källa: Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006 

Tabell 2. Synen på betydelsen av och bedömningar av den faktiska tillgängligheten 
till olika resurser i livsmiljön.  

Viktigt Bra Skillnad
Skogsområde 90 88 -2
Vattennära 88 84 -4
Bibliotek 72 73 +1
Org. fritidsverksamhet 73 60 -13
Shopping 76 55 -21
Vacker stadsmiljö 66 42 -24
Restauranger etc. 65 55 -10
Kulturevenemang 58 50 -8
Kommentar: Andel som har svarat ”viktigt” respektive” bra”
Källa: Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006  

Tabell 3. Synen på betydelsen av och bedömningen av den faktiska tillgängligheten 
till olika servicefunktioner.  

 Viktigt Bra Skillnad
Vårdcentral 97 70 -27
Livsmedelsbutik 97 80 -17
Apotek 96 82 -15
Post/bank 94 59 -35
Polis 90 33 -57
Kollektivtrafik 85 55 -30
Grundskola t.o.m. åk 6 78 71 -7
Barnomsorg 75 66 -9
Grundskola åk 7 - 9 74 67 -7
Gymnasieskola 70 55 -15
Kommentar: Andel som svarat ”viktigt” respektive ”bra” 
Källa: Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006 
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3. Forskning om platser och regioner 

Denna rapport handlar om attraktiv livsmiljö i Värmland respektive bilden av regi-

onen sedd utifrån. I det följande behandlas teorier om regioner och platser utifrån 

olika perspektiv. Den röda tråden löper från regional utveckling, kulturens betydel-

se för utveckling, högrörlighet och platsförankring, livskvalitet och plats, till plats-

marknadsföring och varumärken. Därmed behandlas alltså relevanta kulturgeogra-

fiska teorier om såväl inifrån- som utifrånperspektiv. Kapitlet bygger i hög grad på 

tidigare forskning och teoretiska diskussioner som bedrivits av författarna och är 

till delar en sammanställning av dessa.5 Syftet med detta teoretiska kapitel är att 

kunna relatera studierna kring livsmiljö som behandlas i rapporten till aktuell 

forskning. 

3.1 Regional utveckling 

De specifika regionala villkor för boende, arbete och fritid som gäller i en region 

kan visa sig vara helt annorlunda i en annan. Produktion och konsumtion, identitet 

och kultur är något som skapas som ett resultat av historiska processer. Villkoren 

för produktionen har oftast historiska rötter och arbetsmarknadens struktur bidrar i 

sin tur till förutsättningarna för bosättning, befolkningsutveckling och regional 

identitet. 

Regioners specifika resurser i form av naturgivna betingelser respektive 

humankapital har format den regionala utvecklingen. Hur dessa resurser samspelat 

över tid kan utläsas genom exempelvis regioners förmåga att ta del av erfarenheter 

från den nationella och internationella arenan och tillägna sig den teknologiska ut-

vecklingen. Produktion och samhällsinsatser i form av fysisk och social infrastruk-

                                           
5 Se vidare i Aronsson, 2003, Aronsson, 2007a, 2007b och 2007c, Aronsson & Braunerhielm, 
2011, Aronsson, 2012, Aronsson & Braunerhielm, 2012 och i Aronsson, Braunerhielm, Grundel & 
Hagsmo, 2012. 
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tur, utbildning och service har på olika sätt bidragit till tillväxt. På motsvarande sätt 

har tillbakagång i produktionen skapat nedåtgående spiraler som påverkat privat 

och offentlig service vilket i sin tur gett upphov till bland annat försämrad ekono-

mi, arbetslöshet och utflyttning. Den materiella produktionen spelar fortfarande en 

viktig roll i många regioner. Vi ser också hur tjänsteproduktion i form av forsk-

nings- och utvecklingsverksamhet, informations- och kommunikationsteknik, be-

söksnäring, kultur och upplevelseindustri tillmäts en allt större betydelse i diskus-

sionen om regional tillväxt. Det finns ett ökat intresse för frågor som sammanhäng-

er med regioners specifika identitet och kultur. Detta tar sig dels uttryck i studier 

som söker förklaringar till regioners historiskt formade identiteter och hur detta 

påverkar kreativa processer, entreprenörskap och tillväxt, dels i studier om hur kul-

turell identitet kan bli en del i regioners image och ekonomiska framgång. I det se-

nare fallet kan såväl regional kultur som natur i form av upplevelser bidra till fram-

gångsrik regional utveckling. 

3.2 Från regionalpolitik till regionpolitik 

Westholm (2004) skriver att regionalpolitiken har förändrats mot en tillväxt- och 

konkurrensdoktrin från och med 1990-talet. Fram till dess präglades den av tydlig 

nationell fokus med bland annat ambitionen utjämning mellan alla delar av landet. 

Perspektivet är numera annorlunda där intresset har flyttats till den internationella 

nivån. Sverige måste ta plats i den globala konkurrensen genom geografisk och 

funktionell koncentration (jämför med Syssner, 2006). Stadsregionerna ska fungera 

som motorer för tillväxten. Även perspektivet på statens roll har förändrats från att 

ha varit fördelare av stöd till svaga branscher och regioner till att organisera pro-

duktionen. Ett exempel är att innovationssystem numera är centralt i, vad som sna-

rare kan betecknas som regionpolitik än, regionalpolitik där staten organiserar sam-

spelet mellan forskning, företag och offentlig sektor (triple helix) med syfte att ska-

pa innovativa och konkurrenskraftiga regioner. Mer dynamiska arbetsmarknader 
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anses önskvärda genom att öka arbetspendlingen och större och kraftfullare regio-

ner med ökad specialisering eftersträvas. Visionen om regionförstoring både rym-

mer fortsatt urbanisering genom att varje region har minst ett större centra och sam-

tidigt möjligheter för regionen i övrigt att knyta an till centrat. Förslaget om region-

förstoring rymmer också en radikal funktionell specialiseringstanke där regionala 

innovationssystem ska byggas upp som helst ska riktas mot en bestämd nisch på 

världsmarknaden.  

En kritik som riktas mot tillväxt- och konkurrensdoktrinen är att det kan 

innebära en utveckling mot mer regional och överstatlig centralism och större kon-

centration. Möjligen kommer den regionala organisationen att i framtiden vara fort-

satt och kanske än mer asymmetrisk, det vill säga regionalt varierande i landets oli-

ka delar än vad som gäller i dagsläget. 

De idéer om regionutveckling som presenterats formulerades tydligt i den 

så kallade Ansvarsutredningen (SOU 2007:10). Det har dock rått politisk oenighet 

om skapandet av större och mer konkurrenskraftiga regioner. Ett fåtal större regio-

ner har hittills skapats. Den politiska diskussionen om regionbildande har lagts på 

den regionala och lokala nivån där det visat sig att enighet har varit svår att uppnå 

och där centrala diskussioner i nya regionbildningar kommit att fokusera kring ex-

empelvis hälso- och sjukvårdsfrågor. 

3.3 Kulturens betydelse för lokal och regional utveckling 

Kulturfrågorna har under 1990- och 2000-talet hamnat i fokus av debatten (Arons-

son 2007a; Aronsson & Braunerhielm, 2011). Vikten av en vital kultur diskuteras 

allt mer när det gäller utveckling av dynamiska platser och regioner. Exempelvis 

framhåller Florida (2002) att kopplingen mellan kultur, kreativitet och tillväxt är 

central för platser. Utvecklingspotentialen i en regions ekonomi anses vara det kul-

turella kapitalet hos den kreativa klassen. Miljön denna gruppering lockas av är den 

som präglas av mångfaldig och tolerant kultur, respektive fysiska miljöer som är 
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”levande”, till exempel pittoreska konstnärliga miljöer. Det gäller att utveckla plat-

ser som är unika och intressanta snarare än standardiserade (Aronsson, 2007b). Den 

kreativa klassen föredrar lösa sociala band och ett samhälle med många möjligheter 

där heterogeniteten i den kreativa kärnan ger nya perspektiv och skapar idégenere-

ring. Utfallet blir att företag lokaliseras i storstadsområden för att det är där den 

kreativa kompetensen och därmed innovationsförmågan återfinns (Rönning, 2011). 

Det centrala för den kreativa eran är att städer konkurrerar genom att dra till sig den 

kreativa klassen (med stort mått av humankapital) vilken i sin tur lockar till sig fö-

retag och investeringar (Florida, 2005). 

Kritik riktas mot strategin ur flera perspektiv. Idén är framför allt stor-

stadsorienterad - den kreativa klassen (med talang) lockas till den mångfaldiga och 

(toleranta) storstadsmiljön där också ett diversifierat näringsliv finns (teknologi). 

Exempelvis Stockholms Handelskammare (2008) menar att det snarare är i miljöer 

där goda förutsättningar för företagande och entreprenörskap återfinns (ett bra af-

färsklimat) som det har skapats möjligheter för kreativitet och rikt kulturliv. 

Glaeser (2004) har kritiserat Florida för hans användning av begreppet kre-

ativ klass. Glaeser menar att definitionen är för snäv och att den i princip enbart 

består av välutbildade människor med välbetalda arbeten. Glaeser själv menar att 

den koppling Florida gör till tillväxt i samhället snarare handlar om utbildning. Det 

skulle innebära att för att skapa tillväxt så behövs välutbildade invånare. Vad 

kommuner och regioner behöver sträva efter utifrån detta resonemang är således att 

förbättra utbildningsmöjligheterna och att ”matcha” detta mot lämpliga arbetstill-

fällen. 

I en annan forskningsinriktning, som handlar om regionala innovationssy-

stem och regionalt innovationsklimat, är kunskap och kompetens centrala (Kalsö 

Hansen, Vang & Asheim, 2011, Rönning, 2011, Sandström & Berger, 2010). En 

utgångspunkt är människors sociala kapital varmed avses nätverk med hög interak-

tion, tillit och gemensamma normer – alltså starka band mellan människor (Putnam, 

1993). Det sociala kapitalet är i sin tur länkat till olika former av kunskap och 

kompetens för innovationer i produkter och processer och bidrar till lärande miljö-
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er. Enligt Kalsö Hansen, Vang och Asheim (2011) återfinns människor med skilda 

kunskapsformer i olika verksamheter alltifrån i storstadsområden till mindre orter 

och på landsbygden. Det visar sig alltså att det finns spänningar mellan olika per-

spektiv. Å ena sidan förordas det sociala kapitalets och olika kunskapsformers be-

tydelse för utveckling av platser och regioner. Å andra sidan argumenteras för att 

det sociala kapitalet hindrar mobilitet, mångfald och att socialt få tillträde i ett sam-

hälle och därmed minskas inflödet av nya kreativa idéer (Aronsson, Braunerhielm 

och Hagsmo, 2011). 

3.4 Platskultur  

Platsers utveckling och kultur skapas genom en kombination av lokala förutsätt-

ningar och en komplex interaktion med andra människor och andra platser allt ifrån 

lokal till global nivå. Vad det handlar om är människors interaktioner utifrån ett så 

kallat relationellt perspektiv (Massey, 1995 & Braunerhielm, 2006). Det relationel-

la perspektivet kan sammanfattas som att lokala förhållanden och traditioner länkas 

ihop, genom människors nätverk, med människor och artefakter på andra platser 

vilket formar platsens utveckling. Människor agerar och interagerar genom vad 

som benämns aktivitetsrum (jämför Hägerstrand, 1991, som använder begreppet 

trajektorier för människors rörelser i tidrummet). Platser kan således betraktas som 

uppbyggda både genom människors sociala handlingar och genom interaktioner, 

men även genom människans relation till sin fysiska omgivning. Människan har 

exempelvis utnyttjat olika typer av materiella förutsättningar som både skapat eko-

nomiska förutsättningar och traditioner på orter, exempelvis på platser i jordbruks-

bygder, i fiske eller bruks- och gruvindustriorter. Platsens materiella resurser har 

således skapat förutsättningar för utbyte av varor mellan människor och skapat för-

utsättningar för människans liv. Platskulturen har även gett människan immateriella 

resurser som bidragit till människors identitet och till livskvalitet. 
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3.5 Högrörlighet och platsförankring 

I det traditionella samhället men även under modernitetens tidiga skede var, för 

flertalet människor, rörligheten relativt begränsad och de sociala nätverken i högre 

grad platsanknutna än idag. Globalisering är ett gammalt fenomen men omfattning-

en, intensiteten och komplexiteten i de globala relationerna har ökat över tiden. 

Efter hand under moderniteten har samhället utvecklats i högmobil rikt-

ning, inte minst i människors vardagliga rörlighet, där stora grupper har geografiskt 

omfattande aktivitetsrum och rumsligt mera vittomfattande sociala nätverk än tidi-

gare.  

För många människor i det svenska samhället, men med variationer bero-

ende på exempelvis social klass och geografisk boendeort, är aktivitetsrummen 

komplexa med boende, arbete, fritidsaktiviteter och sociala relationer förlagda till 

olika platser. Det är heller inte ovanligt att människor har multipla rötter på olika 

platser, exempelvis både ett permanent- och ett fritidsboende vilket Aronsson 

(2004) behandlar. För individen innebär detta att hon kan vara förankrad i en plats 

men samtidigt att hon är högmobil med ett kontaktnät utöver det lokala. 

Det relativa avståndet i rummet har krympt genom snabba kommunikatio-

ner men det absoluta avståndet mellan platser består. Därför kan man säga att sam-

tidigt som både den vardagliga och den långväga rörligheten har ökat för männi-

skor utgör platser ändock basen för socialt liv, för kulturella sammanhang och för 

aktiviteter.  

Gustafson (2002) skriver om platstillhörighetens och rörlighetens olika si-

dor där platstillhörighet å ena sidan kan innebära en känsla av säkerhet och identitet 

och å andra sidan instängdhet och snävhet i tanken. På motsvarande sätt innebär 

rörlighet å ena sidan frihet, möjligheter och nya upplevelser men kan å andra sidan 

medföra rotlöshet och förlust. 
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3.6 Platskänsla 

Inom den humanistiska geografin, som i synnerhet var framgångsrik under 1970-

talets senare hälft, finns forskare som har studerat platser utifrån frågan om de har 

en betydelsebärande mening för människan. 

Tuan (1977) har flera perspektiv på platser. I ett perspektiv betonar han att 

den sociala och materiella förståelsen av en plats inte kan separeras. Sociala posi-

tioner och makt visar sig rumsligt. Platser har också en ”personlighet” som ofta 

uttrycks i symboler och som ger platsen en betydelse utöver det direkt synbara. Re-

lationen mellan plats och rum är annan viktig aspekt för Tuan där platsen betyder 

säkerhet och är konkret medan det rumsliga står för frihet och är ett mera abstrakt 

begrepp. Tuan anlägger också ett individperspektiv och använder begreppet ”to-

pophilia” som står för individens känslomässiga behov av att kunna identifiera sig 

med en plats och att konstruera platser utifrån sina erfarenheter/upplevelser. 

Relph (1976) behandlar bland annat människors skilda förhållningssätt 

gentemot platser. Det rör sig om ett kontinuum från att uppleva en plats inifrån (in-

sideness) till att uppleva den utifrån (outsideness). De olika kategorierna griper in i 

varandra samtidigt som varje enskild människas upplevelse av en plats är olika och 

förändras över tiden. Ändpunkterna består, å ena sidan, av den existentiellt utanför-

stående. För denne betraktas platsen endast utifrån dess yttre egenskaper och är i 

bästa fall en bakgrund för aktiviteter. För den existentiellt utanförstående betrakta-

ren har alla platser en meningslös identitet och kan särskiljas enbart genom sina 

yttre former. Å andra sidan, och andra ändpunkten, har vi den existentiella insides-

heten. Människan känner i det här fallet en självklar, omedveten känsla av samhö-

righet och fullständig identitet med en plats där hon förstår alla dess betydelser. Det 

finns ett starkt band mellan person och plats. De som har bott länge på en plats och 

har starka rötter till platsen faller inom denna kategori. Relphs kategorier visar att 

det finns skillnader i hur en plats kan upplevas, dess identitet och mening. Relph 

definierar platslöshet som utplånandet av säregna platser med en egen identitet. 
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Enligt Buttimer (1978) är människors upplevelse av personlig och kulturell 

identitet starkt bunden till en platskänsla. Buttimer använder två begrepp som an-

sluter till Relphs terminologi. Det första begreppet är det ”existentiella rummet” 

som betyder hur en plats struktur genererats fram under tidens lopp under inflytan-

de av människorna själva i det lokala området. Det andra begreppet är det ”arkitek-

toniska rummet” som omfattar byggnaders placering och utformning i ett samhälle. 

Det existentiella och det arkitektoniska rummet kan existera samtidigt, men gör det 

inte alltid. I exempelvis en turistort som bara lever under turistsäsong finns, enligt 

Buttimer, ett minimerat existentiellt rum men däremot ett arkitektoniskt skal. De 

refererade forskarna framför i olika grad kritik mot det moderna samhällets utveck-

ling där traditionella strukturer på platser bryts/brutits ned och där man upplever att 

mening och identitet försvinner. Samhällsförändringen har varit kraftfull efter det 

tidsskede de refererade forskarna grundar sina analyser på, det vill säga i huvudsak 

1960- och 1970-tal. Vårt samhälle befinner sig för närvarande i en senmodern fas 

där högrörligheten bland människor och i ekonomin, masskonsumtionen, indivi-

dualiseringen, estetisering av varor och platser, samt mediesamhället sätter sin prä-

gel på tillvaron. Att vi idag lever i ett annat tidsskede där föränderligheten för plat-

ser troligen är mer tydlig än tidigare innebär dock inte att mening och kulturell 

identitet ska glömmas bort vid platsanalyser. Således; de refererade forskarna beto-

nar vikten av hemmahörighet, platskänsla och identitet. I dagens alltmer globalise-

rade värld kan det vara andra typer av markörer som McDonalds och liknande fe-

nomen som för vissa människor betyder ett igenkännande och trygghet på nya plat-

ser. 

3.7 Livskvalitet och plats 

Livskvalitet är i sig ett svårfångat begrepp och svårt att enkelt koppla till en speci-

fik plats. Livskvalitet är komplext och sammansatt av olika aspekter som skiljer sig 

åt mellan varje individ. För individen är livskvalitet beroende av möjligheterna i 

dennes livsmiljö samt beroende av individens förutsättningar att kunna utnyttja 
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möjligheterna. Här finns påverkande faktorer som ekonomiska och hälsomässiga 

förhållanden, klass, genus, etnicitet, sociala nätverk, kunskap och kompetens etce-

tera. En del av dessa är individbundna, andra är strukturella eller beroende av hur 

samhällssystemet ser ut. En del av förutsättningarna är mer eller mindre knutna till 

platsen. En individs förväntningar och preferenser påverkar också hur denne värde-

rar olika förhållanden. Varje individ har en egen skala att bedöma sin livskvalitet. 

Lind och Bergenstråle (2004) har utvecklat en modell över olika brukarvärden, el-

ler olika dimensioner av värden i livsmiljön. De angivna brukarvärdena differentie-

rar bilden av hur en plats kan upplevas (modellen har vidareutvecklats av Lager-

ström & Kostela, 2010, se tabell 4).  

Tabell 4: Olika dimensioner av värden i livsmiljön 

Brukarvärde Egenskaper Möjligheter 
Praktiskt Funktioner, nytta Använda, nyttja 
Socialt Trygghet, gemenskap Samverka, umgås 
Estetiskt Skönhet, attraktivitet Uppleva, försköna 

Symboliskt Mening, betydelse Associera, minnas, uttrycka 

Ekonomiskt Försörjnings- och  
affärsmöjligheter, prisnivå 

Tjäna pengar, ha råd 

Kulturellt Fritidsmöjligheter,  
upplevelser 

Utöva, ta del av 

Källa: Lagerström & Kostela (2010:15). 

Vad utgår en individ ifrån som sin livsmiljö när det exempelvis gäller frågor om 

trivsel eller hemmahörighet? Är utgångspunkten hemmet, grannskapet, platsen där 

man bor, kommunen, länet, Sverige eller Europa? Givet är att det är olika geogra-

fiska skalor. Det kanske också är så att individen glider mellan skalorna i sitt svar 

på till exempel frågan om trivsel. Varje skalnivå har olika egenskaper bestående 

både av materiella och immateriella faktorer. Det kan gälla avstånd till olika typer 

av service, till sociala kontakter eller till kulturellt utbud. Lagerström och Kostela 

skriver: ”Livet utspelar sig på alla nivåer; när man svarar på en fråga kring en viss 

nivå är det inte troligt att svaret renodlat handlar om bara den nivån” (Lagerström 

& Kostela, 2010:15).  
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Platsförankring är ett viktigt inslag i livskvaliteten. Det kan gälla allt från 

social till ekonomisk förankring och kontaktnät. Vilhelmson (2002) skriver: ”För-

ankring utgörs av sociala, emotionella och andra bindningar människor har till 

andra människor, verksamheter och platser.”. Vilhelmson menar att rörlighet och 

platsbundenhet inte utesluter varandra utan samspelar. Lagerström och Kostela har 

en kritisk poäng angående rörlighet. ”Att uppmuntras att flytta, för att rörlighet ses 

som något bra i sig, kanske inte alls leder till ökad livskvalitet för den som har sina 

nätverk och förankring lokalt. Den sortens förankring är inte flyttbar, den måste i så 

fall återskapas. Den lokalt anpassade kunskap som gör det möjligt att leva ett hygg-

ligt liv på en viss plats kanske tar minst en generation att bygga upp på en annan 

plats.” (Lagerström & Kostela, 2010:17). 

3.8 Platsers värden  

En plats har olika värden för olika människor respektive för olika aktörsgrupper, 

något som Wahlström (1984; 1994) diskuterar. De olika värdena varierar beroende 

på platsens förutsättningar och strukturella uppbyggnad. Platser har bytesvärden,

det vill säga vissa förutsättningar på en plats kan varugöras av alltifrån lokala till 

globala aktörer. För exempelvis bofasta har platsen bytesvärden, det vill säga vik-

ten av att det finns möjligheter till sysselsättning, eller näringsverksamhet på plat-

sen. För i synnerhet grupper som bofasta eller fritidshusägare har platsen också ett 

bruksvärde. Den kan utnyttjas på olika sätt utan att värdena är prissatta. Detta är ett 

värde som exempelvis kan mätas i tidsåtgång istället för dess icke monetära pris. 

Platser har vidare symbolvärden, till exempel kan dessa variera beroende på om 

man är bofast eller turist, ”insider” eller ”outsider” på platsen. En plats kan för en 

bofast ha ett symbolvärde som är baserat på områdets kulturella identitet (Brauner-

hielm, 2006). För en tillfällig turist kan, å ena sidan, finnas konsumtionsinriktade 

symboler på platsen och mindre av djupare kulturell identitetssymbolik. En sida av 

symbolvärden är således när de används som markörer för konsumtion. Å andra 



45 

sidan kan platser även för tillfälliga besökare besitta djupare kulturell symbolik. Ett 

exempel är pilgrimsturister.  

3.9 Kulturell ekonomi 

Vi lever numer i ett samhälle som i hög grad säljer varor och tjänster med hjälp av 

kulturella mervärden (Aronsson, 2007a). Varor och tjänster är ”kodade” med sym-

bolvärden och kulturella uttryck. Produkter designas och varumärken skapas som i 

marknadsföringen riktas mot människors livsstilar. Människors konsumtion består 

därmed av en sammanflätning av kultur och ekonomi (Aronsson & Braunerhielm, 

2011). Ett liknande perspektiv används alltmer vid platsutveckling för att öka kon-

kurrenskraften om ekonomiskt och om kulturellt kapital. De som arbetar med ut-

veckling av platser i exempelvis samhällsplaneringen eftersträvar ofta att väva 

samman den fysiska miljön med kulturella uttryck, symboler och estetisering för att 

locka fler inflyttare (helst kompetenta och kreativa), respektive besökare och inve-

steringar - alltså med avsikten att leda till ekonomisk tillväxt. Platsutvecklare av 

olika slag är således idag mycket medvetna om att det gäller att både skapa de rätta 

markörerna, till exempel platsvarumärken, som att skapa en intressant miljö på 

platsen. Idag förses alltså platser i allt högre grad med symboler och upplevelser 

som evenemang (Aronsson, 2007b). Attraktivitet uppnås också genom att utveckla 

spännande boende- och besöksmiljöer genom närhet till vatten, fritidsområden, kul-

tur, handelsplatser och mötesplatser etcetera.  

Att använda kultur sammanlänkat med ekonomi är en viktig byggsten i da-

gens samhälle. Kulturens betydelse och dess kraft som resurs för regional utveck-

ling och tillväxt har starkt betonats både inom forskning och av offentliga förvalt-

ningar (Riksantikvarieämbetet: 2002a, 2002b; Braunerhielm, 2002, Svensson & 

Lundberg, 1996, FBA Holding, 2008:10). Trenden kring just sammanflätningen av 

kultur och ekonomi har präglat politiken nationellt men även inom EU. EU-

politiken belyser att det kulturrelaterade näringslivet står för en allt större del av 
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den ekonomiska tillväxten idag (The Economy of Culture in Europé, 

www.keanet.eu). 

3.10 Platsmarknadsföring och varumärken 

Att lyfta fram bilder av platsers och regioners särarter anses viktiga i det nutida 

samhället som motvikt mot globaliseringens homogeniseringsaspekter. Nedanstå-

ende citat är intressant för att det står för ett tidstypiskt tänkande samtidigt som det 

är tydligt normativt. ”I dagens globaliserade värld blir olika geografiska regioners 

unika egenskaper alltmer avgörande för att skapa utveckling och tillväxt. Det krävs 

en ständig utveckling av dessa egenskaper och en förmåga att kommunicera sina 

unika egenskaper utanför regionens gränser. Att profilera och marknadsföra sin 

region är en absolut nödvändighet. En region med stark profil och stark image har 

mycket gratis. Självkänslan hos invånarna stärks, det egna näringslivet vågar mer, 

nyetableringar ökar, ungdomar stannar kvar, utflyttare återvänder och möjligheter 

till nya satsningar från staten ökar. Företag och kreativa människor söker sig till de 

miljöer där utvecklingen är som mest positiv” (Regionförbundet i Kalmar län, 

2003:14). 

Platsmarknadsföring handlar, som Morgan och Pritchard (1999) samt Mor-

gan, Pritchard och Pride (2002) diskuterar, om att skapa och förmedla en viss posi-

tiv bild av en plats. Den riktas till turister, företag/investerare, potentiella (gärna 

kreativa) inflyttare och/eller lokalbefolkning varav en väsentlig grupp är de männi-

skor som aktivt väljer att bo kvar på en plats. Den utförande aktören kan vara en 

rumsligt inriktad turistorganisation eller kommunens informationsenhet men även 

”sektoriella” aktörer som exempelvis hotell eller företag inom andra verksamheter 

än turism. Platsmarknadsföring utformas efter ett globalt recept enligt O´Dell 

(2002). Städer och regioner pekar på sin unika karaktär. Det är dock relativt sällan 

som man i marknadsföringen lyckas visa den faktiska särarten hos en plats. Recep-

tet är att framhäva den lokala historien och kulturen, fräsch miljö, shoppingmöjlig-
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heterna och nattlivet. Alltså är det en fråga om en kombination av kultur, natur och 

konsumtion – upplevelser av hektiskt och lugnt liv. Evenemang av olika slag är 

också ett sätt att marknadsföra en plats. Det kan vara fråga om sport, musik eller 

någon annan typ av kulturevenemang. 

Varumärken är centrala som symbolvärden i platsmarknadsföring. Varu-

märken avser att synliggöra platser, visa deras värden och kvaliteter för att attrahera 

vissa målgrupper. Platsen måste vidare bevisa att den ”produkt” man säljer verkli-

gen är värd att ”köpas”. Ett varumärke kan ha en viss fysisk utformning, men ännu 

viktigare en substans – säga något väsentligt om platsen/produkten. Varumärket bör 

vara bärare av ett värdesystem eller kultur, samt ge uttryck för en relation till kon-

sumenten/mottagaren. Detta innebär att ett varumärke kan utvecklas till ett helt 

symboliskt koncept som kommunicerar en ”historia” vilken skapar känslomässiga 

länkningar mellan platsen och mottagaren. Minnen av platser relateras ofta till uni-

ka händelser eller personer, vilket innebär att det anses viktigt att länka samman 

dessa med platsen för ökat mervärde. Implicit i resonemanget ligger att varumär-

kesutveckling bygger på en idé där mottagaren såväl som platsen garanteras en 

hållbar tolkning/värde över tid och att symbolvärdet i varumärket efterhand bör 

öka.  

Även inom platsmarknadsföring förekommer ett relationellt perspektiv. 

Hankinson (2004) behandlar i en artikel olika forskningsinriktningar för platsvaru-

märken men fokuserar på den enligt honom outvecklade delen som handlar om va-

rumärkets relation till konsumenter och andra aktörer. ”Varumärket konstrueras 

med en personlighet vilket möjliggör en relation med konsumenten” (s.111). Reso-

nemanget anknyter till upplevelseekonomins logik (Pine & Gilmore, 1999). En av 

platsvarumärkets kärndelar, personligheten, karaktäriseras av funktionella, symbo-

liska och upplevelse attribut. Hankinson skriver vidare att: “Den ultimata fram-

gången för en strategi för platsvarumärken bygger på att kärnvärdet förs vidare ge-

nom välutvecklade relationer med intressenter vilka utvidgar och förstärker varu-

märket genom kommunikation och leverans av tjänster.” (s.116). 
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3.11 Uppsummering 

I kapitlet har vi utifrån i huvudsak kulturgeografisk teori diskuterat regional utveck-

ling och perspektiv på livsmiljö, till exempel platskänsla. Platsers karaktär formas 

av människan och hennes interagerande, av vad som har hänt förr och av de materi-

ella förutsättningarna och deras användning. 

Olika platser utvecklas på olika sätt. Varje plats hänger i olika grad ihop med andra 

platser och ingår i ett regionalt sammanhang och hur en plats utvecklas beror inte 

sällan på beslut och händelser som fattas långt bortom platsen självt. 

En övergripande tanke är att platser i allt högre grad konkurrerar med var-

andra om investeringar, evenemang och inte minst invånare. Ett växande fokus 

finns på platsers identitet, image och varumärke. Platser och regioner kan därför 

marknadsföras. De säljargument som används blir i någon mening allt mer likrikta-

de. 

Platser upplevs dock på olika sätt och vi kan ha uppfattningar om dem utan 

att ha varit där. Samtidigt gäller att känslan för en viss plats kan sitta i även om det 

var länge sedan vi bodde där eller besökte den. Känslan för platser är subjektiv och 

det rätta svaret på frågan om hur livsmiljön faktiskt är finns nog inte. Det går att 

berätta om platser på olika sätt.  I sådana berättelser blir möjligen kultur och eve-

nemang och upplevelser allt viktigare. 

I den regionala tillväxtpolitiken finns en allt tydligare fokus på den roll 

som storstäderna spelar för regional och nationell tillväxt. 
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4. Attraktivitet i statistisk belysning 

4.1 Värmland i prekärt läge 

Sommaren 2011 presenterade Statistiska centralbyrån, SCB, i sedvanlig ordning 

siffror över befolkningsutvecklingen första halvåret. Redovisningen pekade enligt 

artiklar i regionalpressen på att Värmland var sämst i klassen (NWT, 17 augusti 

2011). Enligt statistiken tappar Värmland flest invånare i Sverige. Minskningen för 

länet var drygt 500 personer. Motsvarande förändring under samma tidsperiod året 

före (2010) var minus cirka 50 personer. På ett självklart sätt ledde siffrorna till en 

förnyad debatt om orsakerna till och möjligheterna att göra något åt situationen. I 

stora drag var det bara Karlstad och Hammarö som ökade sin befolkning. Siffrorna 

för de enskilda kommunerna möttes både av igenkännande och med viss överrask-

ning.6

I artikeln kommenterades utvecklingen för Karlstad särskilt. Karlstads och 

Hammarö kommuners utveckling är på många sätt central för hela länets utveck-

ling. Den förhållandevis svaga utvecklingen för Karlstad bekymrar därför. Det som, 

enligt kommentarer i artikeln, ses som särskilt allvarligt är att Värmland utvecklas 

sämre än andra län. Som jämförelse ökade Dalarnas befolkning med 168 personer 

och Örebro län sin folkmängd med 138 personer. Kommentarerna leder lätt in på 

                                           
6 En sammanfattande beskrivning av den regionala utvecklingen i Sverige finns bland annat i 
Länsstyrelsen i Värmlands rapport (2009) om Småstaden – ett diskussionsunderlag om dess roll 
och betydelse i Värmland. Beskrivningar och analyser av den regionala utvecklingen utgår allt mer 
från en indelning av Sverige i 72 så kallade funktionella analysregioner. Beskrivningarna visar på 
en ökad koncentration av befolkning och ekonomiska aktiviteter till de större regionerna. Vikten 
av att lyfta fram storstädernas betydelse för landets ekonomiska utveckling påtalas. 

För en mer ingående beskrivning av Värmlands befolkningsutveckling hänvisas till Re-
gion Värmlands rapport (nr 3, 2011) om Värmlands befolkning och näringsliv år 2030 samt flytt-
ningsströmmar till och från Värmland. I rapporten redovisas tre olika prognosalternativ fram till år 
2030. De tre alternativen har en spännvidd från cirka 281 000 invånare i högalternativet till 
261 000 i lågalternativet. Mellanalternativet anger en folkmängd på ca 275 000 invånare år 2030. I 
rapporten konstateras också att ”urbaniseringsprocessen är påtaglig i Värmland. Karlstad framträ-
der därmed som den tydligaste dragningspunkten för omflyttningar inom länet”. 

Fo
to

gr
af

: E
rik

 M
ar

te
ns

so
n



52 

ett resonemang om (brister i) attraktivitet och om nödvändigheten av att lyfta fram 

länets företräden eller fördelar och att på olika sätt göra länet mer attraktivt. 

Att Värmlands befolkning minskar är inget nytt sett i ett både längre och 

mer nära tidsperspektiv (se figur 2). Under 2000-talets första decennium har Värm-

lands befolkning sammantaget varit i stort sett oförändrad. 

Figur 2. Årlig befolkningsändring och bostadsbyggande, Värmlands län 1975-2010 

Källa: Länsstyrelsen Värmlands län, Regional bostadsmarknadsanalys 2011 

Den sammanlagda förändringen av befolkningen är dock resultatet av många orsa-

ker. I figur 2 har dessa förändringar för år 2010 sammanfattats.  

Den naturliga befolkningsökningen, det vill säga skillnaden mellan antalet 

födda och antalet döda, innebar en minskning av befolkningen med drygt 400 per-

soner. Denna minskning uppvägdes dock av en sammanlagd nettoinflyttning på 

nästan 500 personer. Den senare siffran kan delas upp i dels vad som kallas inrikes 

omflyttning (flyttning till och från andra län), dels flyttningar till och från utlandet. 

Den inrikes flyttningen bidrog negativt till den sammanlagda netto(in)flyttningen 

till länet och den utrikes flyttningen positivt. Ökningen av länets folkmängd kan 
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således i första hand förklaras av det positiva nettobidraget från utrikes omflyt

ning. Bakom den blygsamma nettoförändringen av länets folkmängd 2010 på drygt 

50 personer ligger sammanlagda bruttorörelser på över 21

länsperspektiv.7

Figur 3. Befolkningsförändringar under år 2010, Värmlands län

Källa: www.scb.se 

Länets befolkningsutveckling handlar

ringar. I den diskussion som förs om länets befolkningsutveckling är komplexi

i detta samspel ofta inte särskilt framlyft. Vi menar att det ur ett samhällsplan

ringsperspektiv är de stora eller betydande bruttoförändringarna som är av större 

intresse än de oftast små nettoförändringarna. Vi menar också att det är den inrikes 

omflyttningen som har den mest tydliga bäringen på frågan om länets attraktion

                                           
7 När de officiella siffrorna för befolkningsutvec
visade det sig att Värmlands folkmängd hade minskat med 529 personer. Andra län som också 
hade minskat sin med ungefär lika många är Kalmar, Västernorrland och Dalarnas län (VF 21 
februari 2012). Kommentarerna om siffrorna visar på ett stort fokus på nettoförändringarna och 
inte på det som kan kallas bruttorörelser.

53 

s i första hand förklaras av det positiva nettobidraget från utrikes omflyt

ning. Bakom den blygsamma nettoförändringen av länets folkmängd 2010 på drygt 

50 personer ligger sammanlagda bruttorörelser på över 21 000 personer sett i ett 

. Befolkningsförändringar under år 2010, Värmlands län

kningsutveckling handlar om ett komplext samspel av olika förän

ringar. I den diskussion som förs om länets befolkningsutveckling är komplexi

i detta samspel ofta inte särskilt framlyft. Vi menar att det ur ett samhällsplan

ringsperspektiv är de stora eller betydande bruttoförändringarna som är av större 

intresse än de oftast små nettoförändringarna. Vi menar också att det är den inrikes 

mflyttningen som har den mest tydliga bäringen på frågan om länets attraktion

När de officiella siffrorna för befolkningsutvecklingen under 2011 presenterades i februari 2012 
visade det sig att Värmlands folkmängd hade minskat med 529 personer. Andra län som också 

ika många är Kalmar, Västernorrland och Dalarnas län (VF 21 
februari 2012). Kommentarerna om siffrorna visar på ett stort fokus på nettoförändringarna och 
inte på det som kan kallas bruttorörelser.

s i första hand förklaras av det positiva nettobidraget från utrikes omflytt-

ning. Bakom den blygsamma nettoförändringen av länets folkmängd 2010 på drygt 

000 personer sett i ett 

om ett komplext samspel av olika föränd-

ringar. I den diskussion som förs om länets befolkningsutveckling är komplexiteten 

i detta samspel ofta inte särskilt framlyft. Vi menar att det ur ett samhällsplane-

ringsperspektiv är de stora eller betydande bruttoförändringarna som är av större 

intresse än de oftast små nettoförändringarna. Vi menar också att det är den inrikes 

mflyttningen som har den mest tydliga bäringen på frågan om länets attraktions-

i februari 2012 
visade det sig att Värmlands folkmängd hade minskat med 529 personer. Andra län som också 

ika många är Kalmar, Västernorrland och Dalarnas län (VF 21 
februari 2012). Kommentarerna om siffrorna visar på ett stort fokus på nettoförändringarna och 



54 

kraft. Vi anser att den intressantaste frågan och utmaningen ur ett regionalt utveck-

lingsperspektiv handlar om att påverka – öka - inflyttningen, inte att förhindra ut-

flyttningen. 

Figur 4. Årlig inflyttning och utflyttning – inrikes och utrikes, Värmlands län 1990 -   
2010 

Källa: Länsstyrelsen Värmlands län, Regional bostadsmarknadsanalys 2011 

I den samhällsvetenskapliga forskningen noteras oftast att rörligheten i 

samhället genom bland annat flyttningar bidrar till den ekonomiska tillväxten. 

Flyttningarna har många dimensioner. En viktigt sådan handlar om det regionala 

flyttningsmönstret. Detta handlar både om en flyttning mellan land och stad (tätor-

ter) och en större omflyttning från övriga landet till storstadsområdena. Enligt stati-

stik från SCB, bland annat refererad i VF den 17 juni 2011, bor nu cirka 85 procent 

av landets befolkning i det som kallas tätorter (platser med minst 200 invånare). 

Enligt kommentarer i artikeln sker det en tydlig inflyttning till större städer från 

mindre orter, men de som bor ”på landet” har i flera årtionden varit ungefär lika 

många till antalet. I jämförelse med de flesta andra län i landet har ökningen av den 
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sammanlagda tätortsbefolkningen i Värmland varit liten under senare hälften av 

2000-talets första decennium (0,7 procent, jämfört med till exempel Dalarna 1,2 

och Örebro län 3,0 procent)8. 

En annan viktigt dimension i diskussionen om flyttning handlar om när 

personer flyttar. Flyttningsstatistiken visar att det i hög grad sker i unga år9. Genom 

utbyggnaden av den högre utbildningen flyttar unga människor mer och mer. Den 

övervägande förklaringen till att man flyttar är oftast studier eller det första arbetet.  

Därefter blir de flesta personer och familjer mer stationära.10

I figur 6 redovisas den sammanlagda nettoflyttningen, det vill säga både 

inhemsk och utrikes flyttningar, för länet uppdelad på olika åldersgrupper. Värm-

land tappar således genom flyttning av personer i unga år och vinner i andra ålders-

grupper. Nettoutflyttningen av unga personer har dock minskat successivt sedan 

slutet av 1990-talet. En viktig förklaring torde vara den positiva utvecklingen av 

antalet studerande vid Karlstads universitet. Detta innebär att den positiva trenden 

när det gäller unga personers flyttningar i första hand gäller Karlstad. Vi tror att 

förklaringar till utvecklingen av antalet studerande vid Karlstads universitet under 

en följd av år i första hand kan sökas i framgångsfaktorer som har med universitetet 

självt att göra, men troligen spelar också bilden av Karlstad som student- och uni-

versitetsstad roll.  

                                           
8 För en diskussion om urbaniseringens konsekvenser för landsbygden hänvisas bland annat till 
Kristina Mattssons bok Landet utanför, Ett reportage om Sverige bortom storstaden. Leopard för-
lag (2010). 
9 Värmländska ungdomars flyttningsmönster diskuteras bland annat i en rapport av Karlsson, S. 
och Niedomysl, T. (2000) Den mobila kohorten – Om värmländsk ungdomsmigration 1999.  Ung-
domars flyttningsmönster diskuteras också i Glesbygdsverkets årliga rapport om Sveriges gles- 
och landsbygder 2008. Enligt rapporten kan det konstateras att skillnaderna i livsstil mellan lands-
bygd och stad är mindre än man ofta tror. Man refererar också till studier som visar att andelen 
ungdomar som tror att de kommer att flytta från hemorten är högre i storstäderna än i glesbygder 
och mindre orter. 
10 I Region Värmlands rapport (2011) om Värmlands befolkning och näringsliv med mera finns en 
tabell (nr 14) som visar de inrikes inflyttade 2001-2010 till Värmlands län efter ålder och utbild-
ningsnivå. Enligt tabellen flyttade cirka 52 000 personer i till Värmland under 2001-2010. Av des-
sa var 25 000 i åldern 20-29, det vill säga nästan var annan inflyttare. 
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Figur 5. Årlig nettoflyttning i olika åldersgrupper, Värmlands län, 1990- 2010 

Källa: Länsstyrelsen Värmlands län, Regional bostadsmarknadsanalys 2011 

Centrala begrepp i forskningen om flyttningar är pull och push. Begreppen vill på 

ett sammanfattande sätt förklara att man både kan flytta till och bort från platser. 

Mycket talar för att motivet till oftast är starkare än motivet från. Sett i ett lokalt 

eller regionalt perspektiv flyttar familjer och personer både in (till) och ut (från) 

olika kommuner. Under år 2010 flyttade sammanlagt cirka 12 000 personer in till 

någon av de värmländska kommunerna (från någon annan kommun i eller utanför 

länet). Siffrorna gäller den inrikes flyttningen. De sammanlagda flyttningarna under 

ett år är med andra ord betydande. Alla värmländska kommuner har således en om-

fattande inflyttning. 

Flyttningar är för många och allt fler personer mer eller mindre naturliga 

skeenden i livsresan och inslag i klättrandet på den personliga karriärstegen.  I tidi-

gare migrationsforskning betonades eller förklarades ofta flyttningar ur ett relativt 

snävt arbetsmarknadsperspektiv. Man flyttade till platser där jobben fanns och från 

sådana bygder där jobben var för få. Allt mer söks dock orsaker till flyttningar i val 

av bostadsort med bredare förtecken. 
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Genom den ökade rörligheten i samhället så blir valet av boplats mer fritt i 

förhållande till arbetsplatsens läge eller lokalisering. Pendling blir därmed ett alter-

nativ till flyttning. Allt fler pendlar således allt längre. De lokala arbetsmarknadsre-

gionerna blir större och större. Den sammanfattande benämningen på detta är regi-

onförstoring. Var fjärde förvärvsarbetande person i länet har numer sin arbetsplats i 

någon annan kommun än där man bor – se figur 6. 

Figur 6. In- och utpendling från kommunerna i Värmlands län, 1990- 2010 

Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län, Regional bostadsmarkandsanalys 2011 

I nationella analyser av den regionala utvecklingen används allt mer vad som kallas 

funktionella analysregioner (FA-regioner) som geografisk enhet. Länets 16 kom-

muner ingår i sju sådana FA-regioner. I Karlstads FA-region ingår tio av länets 

kommuner – Karlstad, Hammarö, Grums, Kil, Forshaga, Säffle, Arvika, Sunne, 

Munkfors och Kristinehamn. Länsstyrelsen i Värmland (2009) konstaterar därför i 

en rapport om den värmländska småstaden (se nedan) att det som ur ett samhälls-

planeringsperspektiv kallades för Karlstadsregionen på 1970-talet avsåg Karlstads 

med kransorter. Numera skulle ett mer relevant sätt att se på och tala om Karlstads-
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regionen omfatta Karlstad med småstäder.  Karlstad är viktig som in- och utpend-

lingskommun för samtliga de sex småstäder som rapporten fokuserar på. Riktning-

arna är dock dubbelriktade. Genom de ökade möjligheterna till pendling och det 

friare valet av bosättningsort ökar intresset för frågan om orters och kommuners 

attraktivitet eller attraktionskraft. Personer och familjer har således allt mer möjlig-

heter att i högre grad välja livsmiljö och då utifrån preferenser som har med boen-

det – i vid mening – att göra. Idén om livsmiljön inkluderar då bedömningar av ut-

budet av och närheten till service, kultur och natur.  

Den övervägande delen av antalet (pendlings)resor sker med bil. Statistik 

från Trafikanalys (2011) visar dock på ett för Värmlands del ökat antal resor med 

lokal och regional kollektivtrafik. Tendensen är också starkare för Värmlands del 

än för jämförbara län. 

Utifrån det faktum att vi blir allt friare i vårt val av boplats i förhållande till 

arbetsplatsernas lokalisering ägnade Länsstyrelsen i Värmland (2009) småstädernas 

roll i det värmländska bosättningsmönstret uppmärksamhet. Intresset tog delvis 

också avstamp från tidigare tankar om småstadens renässans11. Utgångspunkten för 

Länsstyrelsens diskussion om småstaden var att dess roll i det regionala bosätt-

ningsmönstret är underskattad. Länsstyrelsens rapport handlar om Säffle, Arvika, 

Sunne, Hagfors, Filipstad och Kristinehamn. Alla dessa utom Sunne kallades innan 

kommunreformen i början av 1970-talet för städer. Det ligger också i tidsandan att 

åter börja använda beteckningen stad. Enligt Länsstyrelsens rapport bor det i stort 

sett lika många personer i de sex småstäderna (tätorterna) som i Karlstads tätort. 

Ser vi till folkmängden i kommunerna så bor det väsentligt fler personer i de sex 

småstadskommunerna jämfört med Karlstads kommun (se tabell 5). Karlstad, både 

som tätort och kommun, utvecklas dock bättre än de sex småstäderna enskilt och 

tillsammans. Karlstads utveckling särskiljer sig således från utvecklingen i småstä-

derna/småstadskommunerna och länet i övrigt. Småstäderna och länet i övrigt tap-

par därmed mark i förhållande till Karlstad. Enligt Länsstyrelsens rapport har det 

                                           
11 Länsstyrelsens rapport finns sammanfattad i en artikel (Dahlgren, 2010) med rubriken Småsta-
den – renässansen som kom av sig? i tidskriften PLAN, Nr 1 - 2010 
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under åren 2000 – 2008 byggts fyra gånger så många lägenheter i Karlstad som i de 

sex småstadskommunerna tillsammans. 

Av de sex småstäderna kan tre, Arvika, Sunne och Kristinehamn, sägas ha 

en mer positiv utveckling än de andra tre, det vill säga Säffle, Hagfors och Filip-

stad. Förklaringarna eller orsakerna är självfallet flera. Länsstyrelsen pekar dock på 

att skillnaderna i utveckling bland annat kan vara deras olika grad av integration i 

Karlstads arbetsmarknadsregion och att detta i hög grad handlar om olika möjlighe-

ter till resor till och från Karlstad. 

Tabell 5. Befolkningsutveckling – kommuner och tätorter 

 Folkmängd Befolknings-
förändring

 Kommunen
2010

Tätorten
2010

Kommunen
2000 - 2010

Tätorten
2000 - 2010

Säffle 15 547 8 991 -1 092 -325

Arvika 26 034 14 244 -154 +422

Sunne 13 255 4 931 -364 +81

Hagfors 12 480 5 146 -1 579 -579

Filipstad 10 562 6 022 -1 036 -285

Kristinehamn 23 808 17 839 -489 -95

Småstäderna 101 686 57 173 -4 714 -781

Karlstad 85 753 61 685 +5 430 +5 205
Källa: www.scb.se 

Länsstyrelsen menar också att det är småstaden, centralorten, som kräver sin sär-

skilda planering. En genomgång av de sex småstadskommunernas översiktsplaner 

visar att de delar sina viktiga planeringsfrågor med varandra och sinsemellan. En 

sådan genomgående planeringsfråga är just en ökad fokus på centralortens, stadens, 

roll och utformning. Länsstyrelsen framhåller att utvecklingen av orter ställer krav 

på insatser av olika slag och på uppmärksamhet av olika liv i staden. Länsstyrelsen 

uppmärksammar i det sammanhanget begreppet urban management och menar att 

begreppet fångar det faktum att det finns många intressenter i stadens utveckling 

och planeringen av den.  
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Diskussionen om befolkningsutvecklingen i länets kommuner leder ofta in 

på frågan om vilken roll Karlstad spelar eller bör spela för länets utveckling. I bo-

ken Värmländska landskap (Nilsson, Aronsson & Norell, 2012) refereras utifrån 

den så kallade SOM-undersökningen svaren på tre frågor som handlar om detta. 

Frågorna är formulerade som påståenden enligt följande: 

• Det är viktigt för Värmlands utveckling att politikerna i Karlstad intar en le-

dande roll 

• Karlstad är för litet för att kunna agera som tillväxtmotor för Värmland 

• Alltför mycket i Värmland är koncentrerat till Karlstad 

Svaren pekar på en ganska stor uppslutning kring det förstnämnda påståendet. Upp-

slutningen bakom påståendet är klart tydligare för respondenter i Karlstad än för 

sådan i andra delar av länet. Det andra påståendet om Karlstads eventuella litenhet 

möter inte samma gensvar utan tvärtom. Det är således fler som inte instämmer i 

det än som gör det. Svaren kan, enligt vår mening, tolkas som att Karlstad enligt de 

flesta respondenter är tillräckligt stort. Särskilt tydlig är denna uppfattning bland 

respondenterna i Karlstad. Möjligen kan en tolkning vara av deras svar vara att de 

menar att Karlstad trots sin eventuella litenhet kan spela rollen som tillväxtmotor. 

Beträffande frågan om koncentrationen till Karlstad är det fler som instämmer i det 

än som inte gör det. Respondenterna i Karlstad har dock i många fall en annan upp-

fattning. Vi menar att inställningen till Karlstad i många avseenden är delad mellan 

de som bor i Karlstad och de som bor i andra delar av länet. I beskrivningar av sta-

dens roll används alltmer ord som identitet, image etcetera. Dessa kan möjligen 

sammanfattas i begreppet platskänsla. Ofta finns i planeringsdiskussioner en tanke 

om att det är lättare att vara attraktiv om man skiljer sig från andra. 

En central fråga när det gäller livsmiljön och länets attraktionskraft handlar 

om bostadsbyggandet. Länsstyrelsen i Värmland (liksom övriga länsstyrelser) 

sammanställer och analyserar varje år kommunernas svar på en enkät från Boverket 

om bostadsbyggande och bostadsmarknad i en regional bostadsmarknadsanalys.  
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Tabell 6. Bostadsmarknadsläget  

Januari 
2010 

Januari 
2011   Förändring 

under 2011-12 
 Totalt sett Totalt sett Centralorten Övriga 

kommunen 
Ingen påtaglig 
förändring 

Arvika  Brist Brist Brist Balans 

Eda Balans Balans Brist Överskott X 

Filipstad Balans Balans Balans Överskott X 

Forshaga Balans Balans Brist Balans X 

Grums Balans Överskott Balans Balans X 

Hagfors Överskott Överskott Överskott Överskott  

Hammarö Brist Brist Brist Brist X 

Karlstad Balans Balans Balans Balans X 

Kil Balans Balans Brist Balans X 

Kristinehamn Balans Balans Brist Överskott X 

Munkfors Överskott Överskott Överskott Överskott X 

Storfors Balans Balans Balans Balans X 

Sunne Brist Brist Brist Balans X 

Säffle Balans Balans Brist Överskott  

Torsby Överskott Balans Balans Balans X 

Årjäng Brist Brist Brist Brist X 
Källa: Länsstyrelsen Värmlands län, Regional bostadsmarknadsanalys 2011

Länsstyrelsen framhåller i de senaste årens rapporter att bostadsbyggandet är en allt 

mer central indikator för regional utveckling. Bostadsbyggandet speglar på ett allt 

tydligare sätt vad som kan sägas vara marknadens bedömning av framtiden för 

platser och bygder. Bostadsbyggandet har efter en successiv uppåtgående tendens 

sedan slutet av 1990-talet återigen minskat under senare år (se tabell 6). Det sam-

manlagda bostadsbyggandet, färdigställda lägenheter, under den senaste tioårsperi-

oden har varit högre än under 1990-talet, men klart lägre än under decennierna 

dessförinnan. 

I enkätsvaren till Boverket gör kommunerna bedömningar av bostadsbyg-

gandet under innevarande och nästkommande år. Länsstyrelsens sammanställningar 

visar att kommunerna regelmässigt överskattar det förväntade bostadsbyggandet. 
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Kommunerna redovisar också utifrån begrepp som balans, brist och överskott en 

övergripande bedömning av den lokala bostadsmarknaden. Flertalet av länets 

kommuner menar att det råder balans mellan tillgång/utbud å ena sidan och efter-

frågan (behov) av bostäder å den andra i kommunen totalt sett. Flera kommuner 

menar dock att det råder brist på bostäder i centralorten och överskott i den övriga 

kommunen. Möjligen visar de senaste årens bostadsmarknadsanalyser på en ten-

dens till en växande polarisering mellan centralorten och övriga kommunen i flera 

av länets kommuner.  

4.2 Uppsummering 

Utifrån den återkommande diskussionen om länets befolkningsutveckling som bru-

kar följa på nya siffror från SCB beskrivs på ett övergripande sätt länets demografi 

och befolkningsutveckling. Det noteras att intresset ofta brukar fokusera på de små 

nettoförändringar som är ett resultat av stora bruttoförändringar i befolkningsstati-

stiken. Det är de senare som egentligen visar på dynamiken i utvecklingen. Särskilt 

intresse ägnas åt flyttningar som ett allt mer vanligt inslag i den personliga livsre-

san och klättrandet på karriärstegen. Människor flyttar i allmänhet på grund av spe-

cifika situationer i livet såsom arbete, utbildning, kärlek eller hemlängtan. De in-

formations- och attitydförändringskampanjer som bedrivs på många håll tror vi 

delvis är överskattade. Enligt statistiken är samtliga kommuner inflyttningskom-

muner (även om utflyttningen för vissa är lite större). Den utrikes flyttningen har 

under flera decennier bidragit till den värmländska befolkningen.  

Även den fortlöpande ökningen av pendlingen uppmärksammas. Denna är 

på många sätt ett uttryck för att valet av boplats blir allt mer fritt från arbetsplatsens 

lokalisering.  Det gör att valet av livsmiljö kan göras utifrån bredare bedömnings-

grunder än tidigare. 

I kapitlet berörs också bostadsbyggandet. Bostadsbyggandet uttrycker allt 

mer marknadens syn på framtiden för olika platser. Kommuner överskattar regel-

mässigt det förväntade bostadsbyggandet och deras bedömningar av bostadsmark-
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naden kan tyda på att bostadsbyggandet allt mer blir en regionalt skiljande utveck-

lingsfråga. Det går därför att argumentera för behovet av en tydligare regional dia-

log om bostadsbyggandet inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. 
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5. Det är väl bra som det är 

Ett av syftena med denna studie är att belysa hur värmlänningen ser på sin livsmil-

jö, det vill säga att ur ett inifrånperspektiv få en bild av hur människor i olika boen-

demiljöer ser på sin närmaste omgivning med avseende på exempelvis naturbeting-

elser och sociala och servicemässiga förhållanden. 

Som tidigare beskrivits i kapitel 2, var tanken från början att göra en livs-

miljöundersökning var femte år. Istället, på grund av begränsade medel, har vi följt 

upp, eller kanske snarare kompletterat, vår tidigare studie, Enkätundersökning om 

värmlänningars syn på sin livsmiljö (2006) med andra studier som gjorts inom 

samma område och som publicerats senare i tid. Nedan följer korta presentationer 

av de undersökningar vi har använt oss av. 

5.1 Uppföljning och jämförelse 

Värmlänningarnas liv och hälsa 2008

Sedan i slutet av 1990-talet har landstingen i Värmland, Uppsala, Örebro, Sörm-

lands och Västmanlands län tillsammans gjort folkhälsorapporter, grundade på be-

folkningsenkäter. Enkäterna, som varje gång skickas till cirka 70 000 personer i 

åldrarna 18-64 år, berör befolkningens hälsa, levnadsvillkor och livsvillkor och an-

vänds som underlag för landstingens planering. I Värmland har Landstinget sedan i 

början av 2000-talet haft ett nära samarbete med Karlstads universitet, i första hand 

med Folkhälsovetenskap, gällande folkhälsorapporterna. Det har hittills resulterat i 

tre befolkningsstudier (år 2000, 2004 och 2008) vid namn Värmlänningarnas Liv 

och Hälsa. Ytterligare en enkätundersökning har genomförts under 2012. I den se-

naste undersökningen från 2008 låg svarsfrekvensen på 55 procent. Enkäten skick-

ades, genom ett slumpmässigt urval, till 11 900 värmlänningar (700 enkäter till 

samtliga kommuner i länet, förutom Karlstad där det skickades ut 1 400 stycken). 
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Omkring 6 500 personer svarade. Enkätens frågebatteri är uppdelat i flera frågeom-

råden och där vissa block, som exempelvis trygghet/sociala relationer, fritid, boen-

de/boendemiljö, har frågor av liknande karaktär som de vi ställde i Enkätundersök-

ning om värmlänningars syn på sin livsmiljö. Vi har, förutom att referera till rap-

porten, fått möjlighet att göra egna ”körningar” och egna analyser utifrån datamate-

rialet för att i möjligaste mån kunna anpassa och matcha våra tidigare redovisade 

resultat. Vi redovisar inte eventuella felmarginaler utan hänvisar till primärkällan 

för mer detaljerad information (Kalander, Blomqvist, Janson & Starrin (red), 2009).

Värmländska landskap 

Under 2010 och i början av 2011 genomförde SOM-institutet (Samhälle Opinion 

Medier) vid Göteborgs universitet och Cerut en medborgarundersökning i Värm-

land. Från början innefattades, genom ett slumpmässigt urval, 2000 värmlänningar i 

åldrarna 16-85 år av undersökningen, vilket efter naturligt bortfall (personer som 

flyttat, avlidit etcetera) uppgick till 1831 personer. Totalt svarade 1120 värmlän-

ningar, vilket motsvarar en nettosvarsfrekvens på 61 procent. Undersökningen, vil-

ken resulterade i boken Värmländska landskap, delades upp i fyra huvudområden; 

det politiska landskapet, de ekonomiska och sociala landskapen, det kulturella land-

skapet samt medielandskapet. Resultaten för Värmland jämförs med resultat från 

Västsverige och Sverige (Nilsson, Aronsson & Norell, 2012). För mer detaljerad 

information om statistiken från Värmländska landskap, och som redovisas i före-

liggande rapport, hänvisar vi till primärkällan. SOM-undersökningen och Livsmil-

jöstudien har frågor om bland annat trivsel och trygghet gemensamt.  

Statistiska centralbyråns medborgarundersökningar 

Sedan 2005 genomför Statistiska centralbyrån medborgarundersökningar bland 

Sveriges kommuner. Hittills har 242 kommuner varit med och 178 av dem har ock-

så varit med ett flertal gånger. Utskicket av enkäten, som skickas per post och 

webb, når ett slumpmässigt urval i åldrarna 18-84 år. I mindre kommuner (färre än 
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10 000 personer i åldrarna 18-84 år) skickas det ut 500 och i större kommuner 1000 

enkäter. Enkäten är uppdelad i tre delar: 

- Nöjd-Medborgar-Index (NMI) – Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet

- Nöjd-Region-Index (NRI) – Medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en 

plats att bo och leva i

- Nöjd-Inflytande-Index (NII) – Medborgarnas betyg på det inflytande de har på 

kommunens verksamheter och beslut 

Vi har i vår studie använt oss av NRI, då flertalet av SCB:s frågor om exempelvis 

trivsel, trygghet, fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud harmonierar med de 

frågor vi ställde i Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö. SCB 

redovisar och analyserar svaren och det går med enkelhet att jämföra resultaten med 

andra kommuners resultat. Förändringar av enkäten under hösten 2010 har dock 

medfört att resultaten i de tidigare gjorda enkätundersökningarna inte alla gånger 

går att jämföra med den senare versionen. Vi har ändå valt att redovisa resultaten i 

samma diagram, men separata ”analyser” har gjorts. Vid årsskiftet 2011/2012 hade 

elva kommuner i länet gjort minst en medborgarundersökning i SCB:s regi, så 

”Värmlandsbilden” som ges blir genom dessa inte helt täckande, men kan ändå ge 

oss en indikation på hur det ser ut.  

SCB:s medborgarundersökningar redovisar inte enbart enkätsvaren i pro-

cent utan räknar även ut så kallade betygindex för att kunna jämföra olika resultat 

med varandra. Betygsindexet baseras på de svarsalternativ som har en 10-gradig 

skala och där respondenten får kryssa i en etta för lägst betyg och tio för högst be-

tyg. Betygsindexet är omräknat till en 100-gradig skala12 (0-100) och ju närmare 

100 indexvärdet är desto nöjdare är respondenterna/medborgarna. SCB har gjort 

undersökningar för att se var respondenternas omdömen ligger kring betygen. När 

det gäller den 10-gradiga skalan tolkades betygen 1-5 som ”inte nöjd”, betygen 6-7 

som ”nöjd” och 8-10 som ”mycket nöjd”. Angående betygsindexet tolkades 0-40 
                                           
12 ”Den 10-gradiga skalan får vid översättning till betygsindex följande indexvärden (inom parantes): 1 (0), 2 
(11,1), 3 (22,2), 4 (33,3), 5 (44,4), 6 (66,7), 8 (77,8), 9 (88,9) samt 10 (100).” SCB:s Medborgarundersök-
ning, Karlstad VT 2010 sid. 19 
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som ”ej godkänt”, från 55 som ”nöjd” och från 75-100 ”mycket nöjd”. Vi förhåller 

oss till dessa värden även i föreliggande studie.  

Betygsindex innehåller ofta en sammanslagning av flertalet enkätfrågor och 

om samtliga matchar med våra tidigare ställda frågor och indelningar utifrån En-

kätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö presenterar vi med andra 

ord betygsindex. Annars har vi valt att visa enskilda frågor, taget ur ett block och 

sitt sammanhang, som då presenteras i procent (SCB:s medborgarundersökningar). 

Vår tidigare studie Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livs-

miljö är indelad i ett flertal block (se nedan) och vi följer en liknande struktur i före-

liggande rapport. Resultaten från de presenterade undersökningarna ovan har lagts 

in under blocken i tidsföljd, där Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin 

livsmiljö står först (genomförd år 2005), följt av Liv och Hälsa (genomförd 2008), 

SCB:s medborgarundersökningar (2008-2011) samt Värmländska landskap genom-

förd 2010/2011 och därmed presenterad sist. Då det inte ställts exakt likadana frå-

gor i undersökningarna går det heller inte att göra exakta jämförelser. Dock är frå-

gorna ställda inom samma område/block och det kan ge oss en bild av hur inställ-

ningar och synsätt har förändrats över tid. I slutet av varje block görs en kort upp-

summering. 

Indelningarna i Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö

är följande:  

a) Trivsel (där även trygghet ingår), 

b) Kultur, natur, fritid och serviceinrättningar,  

c) Förutsättningar för företagande och näringsliv, 

d) Synen på Värmland och 

e) Framtiden. 

 I denna rapport har vi dock valt att dela upp Kultur, natur, fritid och servi-

ceinrättningar så att serviceinrättningar har fått ett separat avsnitt. Vi har heller inte 

funnit några direkt matchande framtidsfrågor, förutom en, i de andra undersökning-

arna, så det blocket har därmed strukits. Istället har frågan om Tror du att du kom-
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mer att bo kvar där du bor om fem år? satts under blocket Trivsel. Det har också 

lagts till ett ytterligare avsnitt om Värmlänningens syn på sin hemkommun i helhet 

som inte fanns i den tidigare studien.  

5.2 Trivsel 

I Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö ställdes fyra trivsel-

frågor eller snarare påståenden: Jag trivs i det område jag bor; Uppväxtmiljön för 

barn är bra i det område jag bor; Den sociala kontakten med grannarna är bra samt 

Jag anser området jag bor i är tryggt och säkert. Vi har funnit flertalet liknande frå-

geställningar i de övriga undersökningarna som omfattas i föreliggande studie och 

som presenteras nedan. Trots att frågorna inte är exakt lika är ändå syftet med dem 

att undersöka trivsel bland värmlänningar och kan ge en kompletterande bild i vår 

uppföljning och jämförelse. 

Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö (2006)

I slutsatserna för blocket Trivsel (och där också trygghet inkluderades) framkom att 

nio av tio värmlänningar som omfattades av undersökningen trivdes bra i sitt bo-

stadsområde och på sin bostadsort. Generellt sett kan vi också säga att majoriteten 

kände trygghet, de sociala kontakterna med grannarna var goda och de tillfrågade 

ansåg också att deras bostadsområde var en bra miljö för barn att växa upp i (se 

tabell 7). Vad som är gemensamt för samtliga nedanstående frågorna är att kvin-

norna i högre grad verkade trivas bättre än männen och att de också i något högre 

grad ansåg att bostadsområdet var tryggt och säkert. Trivseln tenderade också öka 

med åldern och de sociala kontakterna med grannarna likaså. Landsbygdsborna 

(tillsammans med boende i centralort) verkade vara de som trivdes bäst där de bor, 

och de hade också angett högst andel gällande sociala kontakter med grannar och 

tryggheten. Boende i lägenhet var de som till lägst andel svarat att de trivdes bra (på 

samtliga frågor) (Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006).
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Tabell 7. Trivsel i bostadsområdet 

Trivsel i
bostads-
området

Uppväxt-
miljön

för barn

Sociala 
kontakter

med grannar

Tryggt och 
säkert

bostads-
område

Totalt 91 82 72 86

Kön
Kvinna  92 82 76 87

Man 90 81 68 85

Ålder 
18-35 år 83 77 59 79

36-49 år 92 87 68 89

50-64 år 94 85 78 86

65-80 år 95 76 84 90

Boendeområde 
Centralort 92 76 71 83

Mindre samhälle 90 93 73 88

Landsbygd 92 87 77 94

Boendetyp 
Lägenhet/ 
Flerfamiljshus 87 59 63 74

Radhus/kedjehus 100 88 72 94

Hus/villa 92 92 77 92

Jordbruksfastighet 92 88 88 94
Kommentar: Frågorna lyder: Jag trivs i det område jag bor./Uppväxtmiljön för barn är bra 
i det område jag bor./Den sociala kontakten med grannarna är bra./Jag anser att området 
jag bo i är tryggt och säkert. Redovisat i procent. 
Källa: Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006 

Ytterligare en fråga som ställdes gällande trivsel och som inte redovisas 

ovan, var att de flesta (86 procent) av de tillfrågade upplevde att även de andra bo-

ende i bostadsområdet trivdes och att de också hade goda sociala kontakter i all-

mänhet.  

Att invånare vill bo kvar i kommunen kan också vara ett mått på trivsel och 

på frågan om Tror du att du kommer att bo kvar där du bor om fem år? svarade om-

kring 15 procent nej på frågan och 25 procent visste inte. Det var en något högre 
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andel män än kvinnor som trodde de skulle bo kvar likaså medelålders personer och 

äldre (Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006). 

Värmlänningarnas liv och hälsa (2008)

Frågorna i Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö och i Värm-

länningarnas liv och hälsa angående trivsel är snarlika. I den förstnämnda studien 

efterfrågades trivsel i bostadsområdet och i Liv och hälsa undersöktes trivseln i bo-

staden, i den omgivande miljön samt i kommunen. Här ser vi ett liknande resultat 

som ovan. Enligt Liv och hälsa-undersökningen trivdes nio av tio i sitt boende och 

den omgivande miljön, närmare 95 procent kände sig säkra och trygga för att inte 

bli angripen eller utsatt för hot. Även kontakten med människorna i grannskapet 

upplevdes vara god. I motsats till den tidigare gjorda livsmiljöstudien var det i detta 

fall männen som i högre grad angav positiva svar än kvinnorna. För båda studierna 

gäller att boende i flerfamiljshus/lägenhet (samt i det här fallet också service-

hus/äldreboende) i lägre grad har angett att de trivs och känner sig trygga och att 

boende i villa var de som i högre grad var tryggast och trivdes bäst. Det var ingen 

skillnad ur ett könsperspektiv. Generellt sett ökar den positiva bedömningen på 

samtliga frågor med de svarandes ålder även i Liv och hälsa-studien. Se tabell 8 för 

mer detaljerad data (egna körningar utifrån Värmlänningarnas liv och hälsas data-

bas). 
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Tabell 8. Trivsel 
Trivsel 

i bo-
staden

Trivsel 
med

omgi-
vande 

miljö

Människor-
na i det här

området 
känner var-

andra väl

Männi-
skorna i 
området
bryr sig 
om var-

andra

Lita på 
andra

männi-
skor

i området

Säker 
och trygg 

för att 
inte bli 

angripen

Totalt 91 91 78 77 93 95

Kön 
Kvinna  91 91 76 75 92 95

Man 91 91 80 78 94 96

Ålder 
18-24 år 83 82 61 62 82 89

25-34 år 87 87 67 72 90 94

35-44 år 90 92 76 76 94 95

45-54 år 90 91 80 78 93 95

55-64 år 96 94 85 82 96 97

65-74 år  97 95 86 83 97 97

75-84 år 96 95 85 83 97 98

Boendeform 
Flerfamiljshus/ 
Lägenhet 85 83 57 58 87 89

Radhus 90 93 83 82 92 96

Villa 95 95 88 86 97 98
Servicehus/ 
servicelägenhet 82 66 68 67 85 100

Annat boende 87 90 78 77 84 95
Kommentar: Frågorna lyder: Hur trivs du med din nuvarande bostad? Hur trivs du med 
den omgivande miljön där du bor? Människorna i det här området känner varandra väl. 
Människorna i det här området bryr sig om varandra. Man kan lita på människorna som 
bor i det här området. I det här området kan man känna sig säker och trygg för att inte bli 
angripen eller utsatt för hot. Redovisat i procent,  
Källa: Egna körningar utifrån Värmlänningarnas liv och hälsas databas. 

På frågan På det hela taget, hur trivs du i din hemkommun? som ej finns med i ta-

bellen ovan, svarade närmare 90 procent att de trivdes bra i sin hemkommun. (Egen 

körning utifrån Liv och hälsas data). Utifrån ett geografiskt perspektiv låg Ham-
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marö i topp, följt av Karlstad, Arvika, Sunne, Kil och Torsby kommuner (Berger & 

Karlsson, 2009). 

Liksom i Livsmiljöundersökningen fanns en fråga om respondenten tänkt 

flytta. På frågan Funderar Du på att flytta från Din hemkommun? svarade omkring 

15 procent av respondenterna ja. Det var ingen skillnad mellan kvinnor och män 

men däremot bland de olika åldersgrupperna. Det var en hög flyttbenägenhet bland 

ungdomar (drygt hälften av ålderskategorin 18-24 år) vilket minskade upp i åldrar-

na. Utöver servicehus/servicelägenhet bodde de minst flyttbenägna i villa (Egna 

körningar utifrån Värmlänningarnas liv och hälsas databas). 

SCB:s medborgarundersökningar (2008-2011)

I SCB:s medborgarundersökningar finns en fråga Hur nöjd är du med din kommun 

vad gäller hur trivsam bebyggelsen är? (fråga från den tidigare versionen av fråge-

underlaget)/ Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är? (fråga från den senare ver-

sionen) som kan kopplas till vår fråga om jag trivs i det område jag bor. Den senare 

frågan är mer öppen och tolkningsbar, då respondenten inte fått någon geografisk 

referensram. 
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Figur 7. Trivsam bebyggelse 

Kommentar: Frågorna lyder: Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är?/Hur nöjd är du 
med din kommun vad gäller hur trivsam bebyggelsen är?  
Källa: SCB:s medborgarundersökningar 

Boende i Hammarö, Kristinehamn och Arvika kommuner var de som till högst an-

del ansåg att bebyggelsen var mycket trivsam. I de övriga kommunerna dominerar 

mellanbetyget 5-7. Synen på och nöjdheten med trivsam bebyggelse varierar kom-

munerna emellan, men en klar majoritet är ändå nöjd.  

Det finns i SCB:s medborgarundersökningar ett antal frågor gällande 

trygghet. Diagrammet nedan visar en slags totalsumma av vad SCB definierar som 

trygghet och är omräknat till ett betygsindex (se sidan 61 för mer utförlig informa-

tion om betygsindex). 
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Figur 8. Trygghet 

Kommentar: Till och med våren 2010 innefattade ”Helhet trygghet”: Hur nöjd är du med 
din kommun vad gäller hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? Hur nöjd 
är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus kvällar och nätter? 
Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du kan känna dig mot 
stöld och inbrott? Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal 
kommer tryggheten i din kommun? Från och med hösten 2010 innefattar ”Helhet trygg-
het”: Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? Hur 
ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? Hur ser du 
på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet? Se SCB:s Medborgarun-
dersökningar för att se enskilda resultat. 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar  

I betygsindexet för trygghet ingår ett flertal trygghetsrelaterade frågor och observe-

ra att Sunne, Kil, Karlstad och Hagfors omfattas av den äldre enkäten som använ-

des till och med våren 2010 och att de har andra frågeställningar än den senare ut-

formningen som tillämpades hösten 2010 (därav mellanrummet mellan staplarna i 

diagrammet). Gränsen för nöjd medborgare går vid betygsindexet 55 (till 74), vilket 

gäller för de båda versionerna av enkäten, och som åtta av elva kommuner uppnår. 

De övriga tre ligger strax under. Hammarö är den kommun som har högst betygsin-

dex (73), följt av Torsby (71). Sett ur ett könsperspektiv så har männen, i likhet 
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med Liv och hälsa-studien, överlag ett högre betygsindex när det gäller trygghet än 

kvinnorna (gäller för båda de olika undersökningarna). Vidare kan vi se att det ge-

nerellt sett är högre andel svarande som bor utanför tätort som i högre grad känner 

trygghet, vilket också Livsmiljöstudien visade. Det går inte i SCB-studierna att ur-

skilja några direkta skillnader eller mönster ur ett åldersperspektiv eller hur länge 

personerna har bott på sin bostadsort. Se bilaga 1 för ytterligare diagram gällande 

trygghetsfrågorna (SCB:s medborgarundersökningar). 

Värmländska landskap (2012)

Liksom de tidigare presenterade undersökningarna visar också SOM-

undersökningen, Värmländska landskap, att en klar majoritet av befolkningen i 

Värmland trivs och känner trygghet, och det är ingen större skillnad ur ett könsper-

spektiv. I Värmländska landskap ställdes frågan Hur upplever du boendemiljön på 

den ort där du bor? Där framkommer att 90 procent av de svarande värmlänningar-

na ansåg att boendemiljön på orten var trivsam och det var en marginell skillnad när 

det gällde i vilken del av Värmland de bor eller om de bor på landsbygd, annan tät-

ort eller i centralort. Andelen värmlänningar i åldrarna 16-29 år var den ålderskate-

gori som till lägst andel upplevde sin boendemiljö som bra och att trivseln verkar 

öka med åldern, något som även de andra undersökningarna visar.  
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Tabell 9. Boendemiljö, samhörighet och trygghet 

Boendemiljö Samhörighet
med andra

Trygghet

Hela Värmland 90 74 84

Kön 
Man 91 73 84

Kvinna 88 75 84

Ålder 
16-29 år 77 58 72

30-49 år 81 67 83

50-64 år 90 79 84

65-85 år 95 83 90

Geografiskt område 
Karlstadsområdet 91 71 84

Norra Värmland 89 84 87

Östra Värmland 87 70 80

Västra Värmland  89 76 84

Boendeområde 
Landsbygd 92 81 86
Annan tätort, ej kommunens 
centralort 89 78 89

Kommunens centralort 87 71 80

Karlstad 90 67 83
Kommentar: Frågorna lyder: Hur upplever du följande på den ort där du bor? Boendemiljö? Sam-
hörighet med andra? Trygghet? Redovisat i procent. 
Källa: Grundel (2012)  

Som tabell 9 visar upplevde nästan 85 procent av de svarande att tryggheten på or-

ten var bra. Tre av fyra kände även i hög grad samhörighet med andra människor. 

Liksom de andra undersökningarna är det i SOM-undersökningen en högre andel i 

de äldre ålderskategorierna än i de yngre som kände samhörighet och trygghet. Det-

ta kan kanske bero på att det är högre andel av de äldre som också känner sig mer 

hemmahörande där de bor (Grundel, 2012). Det syns också en geografisk skillnad, 

om än inte så stor. Svarande från östra Värmland är de som till lägst andel svarat att 

de bor i en trivsam miljö, känner samhörighet med andra samt känner trygghet. 
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5.3 Uppsummering 

Värmlänningarna trivs att bo i Värmland. Detta gäller oavsett om frågan gäller bo-

staden, bostadsområdet, bostadsorten eller kommunen. De som bor i radhus eller 

villa trivs i högre grad än de som bor i flerfamiljshus. Värmlänningen i gemen me-

nar också att tryggheten är god. Några av studierna visar att männen känner sig 

tryggare än kvinnorna. Tre av fyra värmlänningar anser också att de sociala relatio-

nerna , uttryckta på olika sätt, är goda. SCB:s medborgarundersökningar visar att 

bedömningarna av betyget trivsam bebyggelse varierar mellan kommunerna. Skill-

naderna mellan hur synen på sin boendemiljö beroende om man bor in centralort 

eller på landet får bedömas som små. Stora skillnader finns mellan yngre och äldres 

bedömningar. Unga personer har inte samma goda eller nöjda inställning till boen-

demiljön som äldre. Över tid tycks mönster och synsätt vara stabila.  

5.4 Delaktighet och engagemang  

I Värmlänningarnas syn på sin livsmiljö ställdes också frågor om delaktighet och 

engagemang. Frågorna var formulerade på följande sätt: Är du aktiv medlem i nå-

gon grupp, organisation, förening eller något samfund? och Hur upplever du dina 

möjligheter till att påverka samhället? I Liv och hälsa-studien samt i SOM-

undersökningen finns frågor med liknande inriktning. Detta gäller inte SCB:s Med-

borgarundersökningar. 

Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö (2006)

I Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö konstateras att majori-

teten av respondenterna inte var aktiva medlemmar i någon grupp, organisation, 

förening eller något samfund (44 procent var aktiva). Resultaten visade också att 

det inte var någon större skillnad mellan män och kvinnor men att det var en högre 

andel äldre än yngre som var aktiva medlemmar. Vidare var det en högre andel bo-

satta på landsbygden som var aktiva än de som var bosatta i centralort och i mindre 

samhällen (Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006). 
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Tabell 10. Aktiv i förening, påverka samhället 
 Aktiv medlem i grupp, orga-

nisation, förening, samfund
Möjligheter till att påverka 

samhället
Ja, aktiv Stora möjligheter

Totalt 44 10

Kön 
Kvinna 44 10

Man 46 11

Ålder 
18-35 år 40 14

65-80 år 50 8

Boendeområde 
Centralort 43 10

Mindre samhälle 43 15

Landsbygd 51 9
Kommentar: Frågorna lyder: Är du aktiv medlem (deltar i aktiviteter eller går på möten) i 
någon grupp, organisation, förening eller något samfund?/Hur upplever du dina möjlighe-
ter till att påverka samhället? Redovisat i procent. 
Källa: Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006

På frågan om hur respondenterna upplevde sina möjligheter att påverka samhället 

svarade en av tio att de ansåg sig ha stora möjligheter (och drygt 40 procent såg sig 

ha små möjligheter). Det var en någon högre andel yngre än äldre som tyckte att de 

hade stora möjligheter att påverka samhället (Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006).

Värmlänningarnas liv och hälsa (2008)  

I Liv och hälsa-studien besvarades den snarlika frågan Deltar Du i aktiviteter eller 

går på möten i någon grupp, organisation, förening eller något samfund? Jämför vi 

denna fråga med Livsmiljö-studiens finner vi närapå samma resultat. Enligt Liv och 

hälsa-studien var 41 procent aktiva och det var inga större skillnader ur ett könsper-

spektiv. De mest aktiva åldrarna finner vi i de äldre ålderskategorierna (35-44 år, 

65-74 år samt 75-84 år, där samtliga uppnådde 44 procent). Lägst andel aktiva åter-

finns i kategorin 25-34 år (egna körningar utifrån Värmlänningarnas liv och hälsas 

databas). 
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Värmländska landskap (2012) 

I SOM-undersökningen ställdes en fråga ange nedan vilka förening-

ar/organisationer som du är medlem i samt hur aktiv du är i dessa. Totalt svarade 

77 procent att de var medlem i någon förening eller organisation. I topp hamnade 

Svenska kyrkan, facklig organisation, hyresgäst-/bostadsrätts-/villaförening och 

idrotts- friluftsförening. Nio procent, vilket var den högsta andelen, hade någon 

form av uppdrag i idrotts-/friluftsförening följt av fem procent i facklig organisation 

(Hagsmo, 2012). 

Frågan om Hur upplever du medborgarinflytandet på den ort där du bor? 

kan knytas till Livsmiljö-studiens fråga om möjligheter till att påverka samhället.  
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Tabell 11. Medborgarinflytande 

Medborgarinflytande

Hela Värmland 32

Kön 
Man 29

Kvinna 34

Ålder 
16-29 år 27

30-49 år 33

50-64 år 33

65-85 år 32

Boendeområde 
Karlstadsområdet 29

Norra Värmland 37

Östra Värmland 31

Västra Värmland  33

Boendemiljö 
Landsbygd 38
Annan tätort, ej kommunens cen-
tralort 33

Kommunens centralort 28

Karlstad 30
Kommentar: Frågan lyder: Hur upplever du följande på den ort du bor? Medborgarinfly-
tande? Redovisat i procent
Källa: Grundel, 2012 

I studien framgår att tre av tio värmlänningar var nöjda med medborgarinflytandet, 

kvinnorna i högre grad än männen och medelålders i högre grad än övriga ålderska-

tegorier (se tabell 11). Enligt SOM-undersökningen finns också geografiska skill-

nader i svaren. I norra Värmland upplevde en högre andel medborgarinflytande som 

bra än i övriga Värmland. Boende på landsbygd är också mer nöjda med medbor-

garinflytandet än de som bor i kommunernas centralorter (Grundel, 2012). 
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5.5 Uppsummering 

När det gäller delaktighet och engagemang i någon grupp, organisationer förening 

eller något samfund och liknande uppvisar Livsmiljö- och Liv och hälsa-studierna 

liknande resultat, omkring drygt 40 procent är aktiva. Vidare var det inga större 

skillnader ur ett genusperspektiv. En högre andel äldre än yngre är dock aktiva i 

föreningsliv av olika slag. 

I Livsmiljöstudien och i SOM-undersökningen ställs frågor om inflytande 

och påverkan. Frågorna har formulerats olika och svaren skiljer sig åt. Enligt SOM-

undersökningen är var tredje person nöjd med medborgarinflytandet. Enligt Livs-

miljöstudien anser bara en av tio att man har stora möjligheter att påverka samhäl-

let. Möjligen kan skillnaderna peka på att det är skillnad med att vara nöjd och att 

mena att man stora möjligheter att påverka.  

5.6 Kultur, natur, fritid  

Tillgänglighetsbegreppet var i livsmiljöenkäten ett mycket viktigt begrepp och frå-

gor som Vad betyder tillgänglighet egentligen? och Hur tolkas begreppet tillgäng-

lighet av respondenterna som skall besvara enkäten? diskuterades mycket. Vi kom 

fram till att tillgänglighet tolkas olika beroende på var vi bor, hur vi bor, beroende 

på vilken ålderskategori vi tillhör, om vi har något funktionshinder etcetera. Ut-

gångspunkten var att upplevelsen av tillgänglighet i högsta grad påverkar synen på 

livsmiljön. I Livsmiljöstudien ställdes både frågor om betydelsen av tillgänglighet 

till olika samhällsfunktioner och upplevelsen av den faktiska tillgängligheten till 

dessa. Denna skillnad återfinns inte i de andra undersökningarna. I de undersök-

ningar som redovisas i föreliggande studie finner vi inga frågor med de exakta be-

greppen tillgängligheten till och vikten av. I SCB:s medborgarundersökningar ställs 

dock frågor med fokus på tillgången till, utbudet av något inom rimligt avstånd och 

hur nöjda de svarande är – vilket kan ses som exempel på olika ”beståndsdelar” av 
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vad vi definierat som tillgänglighet. I Liv och hälsa-undersökningen finner vi inga 

matchande frågor alls. 

Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö (2006)

I Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö ställdes frågorna Om 

du utgår ifrån Din bostad, hur upplever Du att tillgängligheten är till följande kul-

tur-, natur- och fritidsområden? och Hur viktigt anser Du det är att följande alter-

nativ finns på eller intill Din bostadsort? I tabellen nedan framgår att upplevelsen 

av tillgängligheten till skogs- och vattennära områden samt bibliotek var de tre 

svarsalternativ som till störst andel sågs som god (Hagsmo, Hofer & Westlindh, 

2006). 

Figur 9. Tillgängligheten till och vikten av kultur, natur och fritid 

Kommentar: Frågan lyder: Om du utgår ifrån din bostad, hur upplever du att tillgänglig-
heten är till följande kultur- och fritidsområden? 
Källa: Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006 
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När det gällde tillgängligheten till just skogsområden var det nio av tio i ål-

derskategorierna 50-64 år och boende i mindre samhälle som ansåg att tillgänglig-

heten var god jämfört med yngre personer (18-35 år – drygt 80 procent) och boende 

i centralort (85 procent). Just skogs- och vattennära områden upplevdes också som 

viktiga att ha nära bostaden. Det var en något högre andel kvinnor än män (94 re-

spektive 89 procent) och högre andel äldre (50-64 år – 96 procent) som tyckte så. 

Skillnaden mellan boende i centralort och i mindre samhälle var marginell. Dimen-

sioner eller funktioner som vacker stadsmiljö och kulturevenemang anses både som 

mindre viktiga och med sämre tillgänglighet än skog och natur. Ofta bedöms den 

faktiska tillgängligheten som sämre eller lägre än betydelsen av närhet till funktio-

nen eller resursen i sig. Önskningarna om hur det borde vara är större än hur det är.  

SCB:s medborgarundersökningar (2008-2012)  

Bland SCB:s medborgarundersökningar återfinns frågor om hur nöjd respondenten 

är med och hur han/hon ser på tillgängligheten till grönområden, utbudet av restau-

ranger, barer och kaféer samt till kultur. Dessa passar väl med våra tidigare ställda 

frågor inom detta block. I figur 10 ser vi att upplevelsen av och nöjdheten med till-

gången till parker, grönområden och natur är god och tyngdpunkten i de flesta 

kommuner ligger på mycket god, vilket överensstämmer med Livsmiljöstudiens 

resultat.  
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Figur 10. Parker, grönområden och natur 

Kommentar: Frågorna lyder: Hur nöjd är du med din kommun vad gäller parker, grönom-
råden och strövområden?)/Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur? 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar   

Det finns dock geografiska skillnader. I de senare gjorda undersökningarna är det 

Hammarö (77 procent), Arvika och Torsby (77 respektive 72 procent) som ligger i 

topp när det gäller tillgänglighet till parker, grönområden och strövområden.  
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Figur 11. Utbud av restauranger/barer/kaféer

Kommentar: Frågorna lyder: Hur ser du på utbudet av kaféer/barer/restauranger inom 
rimligt avstånd?/ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller utbudet av restaurang-
er/barer/kaféer inom rimligt avstånd? 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar   

Synen på utbudet av restauranger, barer och kaféer varierar också stort kommuner-

na emellan. I den senare enkäten var det ett spann från 12 till 41 procent som var 

mycket nöjda med utbudet av restauranger/barer/kaféer. Överlag, med några få un-

dantag, är det högre andel kvinnor än män som anser att utbudet var bra. När det 

gäller frågan om hur nöjd du är med din kommun vad gäller utbudet ligger Karlstad 

(58 procent) inte helt oväntat i topp. 
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Figur 12. Tillgänglighet till kultur 

Kommentar: Frågorna lyder: Hur ser du på tillgången till kulturevenemang? /Hur nöjd är 
du med din kommun vad gäller tillgången till kulturaktiviteter?  
Källa: SCB:s medborgarundersökningar  

Även upplevelsen av tillgången till kulturevenemang/kulturaktiviteter skiftar stort 

mellan kommunerna, där exempelvis omkring 45 procent av de svarande i Säffle 

ser tillgången till kulturevenemang som god jämfört med Storfors och Eda där en-

dast 8 procent höll med om det. En klar majoritet i Storfors och Eda anser i stället 

att tillgängligheten är dålig. Utifrån den tidigare enkätversionen fanns det en majo-

ritet i Karlstad och i Sunne som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter (61 

respektive 51 procent). Generellt sett har kvinnorna i högre utsträckning gett ett 

högre betyg än männen (SCB:s medborgarundersökningar). 

Värmländska landskap (2012)

I Värmländska landskap finns tre frågor om kultur, natur och fritid som kan kopplas 

till Livsmiljöstudien: Hur upplever du naturmiljö på den ort där du bor? Hur upp-

lever du kultur och konst på den ort där du bor? Hur upplever du hembygdskultur 

och traditioner på den ort där du bor?  
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Tabell 12. Upplevelse av natur och kultur på den orten där man bor 

Naturmiljö Hembygdskultur
och traditioner

Kultur och konst

Hela Värmland 78 50 41

Kön 
Man 78 55 34

Kvinna 78 55 49

Ålder 
16-29 år 61 29 34

30-49 år 77 49 34

50-64 år 85 51 46

65-85 år 81 60 48

Boendeområde 
Karlstadsområdet 75 44 40

Norra Värmland 81 64 46

Östra Värmland 83 49 41

Västra Värmland  78 52 41

Boendemiljö 
Landsbygd 81 61 35
Annan tätort, ej kommunens 
centralort 80 51 32

Kommunens centralort 76 49 45

Karlstad 74 36 48
Kommentar: Frågorna lyder: Hur upplever du följande på den ort där du bor? Naturmiljö? 
Hembygdskultur och traditioner? Kultur och konst? Redovisat i procent. 
Källa: Grundel, 2012 

Fyra av fem svarande upplevde att naturmiljön på bostadsorten var bra. 

Högst siffror uppmättes bland svarande från östra Värmland och boende på lands-

bygd. Upplevelsen av natur respektive kultur på orten där man bor skiljer sig mar-

kant åt. Bedömningen av såväl naturmiljön som traditioner och kultur ökar med 

åldern. Norra Värmland är det geografiska område i undersökningen som i högre 

grad än i övriga delar av länet ansåg att hembygdskultur och traditioner samt kultur 

och konst var viktigt (Grundel, 2012). 
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5.7 Uppsummering 

De olika undersökningarna mäter inte riktigt samma sak. I sättet att fråga används 

således olika ord som upplevelsen av, nöjdheten med, tillgången på, tillgänglighe-

ten till och vikten av. I grova drag visar dock samtliga studier eller undersökningar 

att skog, natur och strövområden är viktiga dimensioner i den värmländska livsmil-

jön och att närheten eller tillgängligheten till detta är god. Kultur, konst och tradi-

tioner anses inte lika viktiga. Äldre personer har generellt sett en positivare inställ-

ning till förekomsten av såväl natur som kultur än yngre. Kvinnor värdesätter utbu-

det av kultur och konst mer än män. Både när det gäller natur, nöjen – i bemärkel-

sen restauranger, barer och kaféer – samt kultur finns stora skillnader mellan kom-

munerna.  

5.8 Serviceinrättningar 

På samma vis som när det gäller Natur, Kultur, Fritid ovan, ingick även frågor om 

tillgängligheten till olika serviceinrättningar i Livsmiljöstudien och hur viktigt det 

var att dessa fanns på eller nära bostadsorten eller bostadsområdet. I SCB:s med-

borgarundersökningar finns några frågor gällande utbud av livsmedelsaffärer, affä-

rer samt service.  

Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö (2006)

Nedanstående figur visar att apotek och livsmedelsbutik toppade diagrammet när 

det gäller bedömningen av såväl den faktiska tillgängligheten till som hur viktigt av 

att ha nära till dessa. Högskola/universitet (38 procent) samt polis (33 procent) var 

de kategorier som ansågs ha sämst tillgänglighet (Hagsmo, Hofer & Westlindh, 

2006). 
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Figur 13. Tillgängligheten till och vikten av serviceinrättningar

Kommentar: Frågan lyder: Om du utgår ifrån din bostad, hur upplever du att tillgänglig-
heten är till följande servicefunktioner? 
Källa: Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006 

Ett exempel på där bedömningen av vikten av är betydligt högre än den faktiska 

tillgängligheten till funktionen gäller polis. En klar majoritet (90 procent) ansåg att 

det var viktigt att ha polis nära sitt boende men att tillgängligheten inte var lika god 

(33 procent). I resultaten sågs också en tydlig skillnad om uppfattningen av till-

gängligheten beroende på var respondenterna bodde. Det var högre andel kvinnor 

än män och högre andel boende på landsbygden än mindre samhälle som ansåg att 

tillgängligheten till polis var god (Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006).
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SCB:s medborgarundersökningar (2008-2011)

Det finns ett par frågeområden i SCB:s frågeformulär som någorlunda matchar frå-

gorna gällande serviceinrättningar i Livsmiljöstudien, nämligen om Utbud av livs-

medelsaffärer och Utbud av affärer och service. 

Figur 14. Utbud av livsmedelsaffärer 

Kommentar: Frågorna lyder: Hur ser du på utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt av-
stånd?/ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller utbudet av livsmedelsaffärer  
Källa: SCB:s medborgarundersökningar 

I både den senare och den tidigare versionen av SCB:s medborgarundersökning 

finns stora skillnader i bedömningen av utbudet av livsmedelsaffärer mellan kom-

munerna. Åtta av tio svarande i Hammarö bedömer utbudet som gott eller ger utbu-

det ett högt betyg. Generellt sett finns dock en stor nöjdhet med utbudet av livsme-

delsaffärer. På frågan hur nöjd är du med din kommun vad gäller utbudet av livs-

medelsaffärer (i den tidigare enkätversionen) får samtliga ingående kommuner högt 

betyg. 

52

60

65

69

29

47

54

55

56

65

81

30

29

25

20

42

32

28

30

27

23

15

19

10

10

11

29

21

18

16

17

11

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hagfors VT 08

Sunne VT 10

Karlstad VT 10

Kil VT 10

Storfors VT 11

Torsby HT 11

Eda VT 11

Arvika HT 11

Kristinehamn HT 10

Säffle VT 11

Hammarö HT 11

Procent

Högt betyg (8-10) Mellanbetyg (5-7) Lågt betyg (1-4)



92 

Figur 15. Utbud av affärer och service 

Kommentar: Frågorna lyder: Hur ser du på utbudet av andra affärer och service inom 
rimligt avstånd?/Hur nöjd är du med din kommun vad gäller utbudet av andra affärer och 
service inom rimligt avstånd? 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar  

Generellt sett ligger bedömningarna av utbudet av affärer och service lägre än be-

dömningarna av livsmedelsaffärer. Variationerna kommunerna emellan är stora. 

Hälften av de svarande i Eda kommun (enligt det senare sättet att fråga) och i Karl-

stad och Sunne (enligt det tidigare sättet) ger ett gott eller högt betyg av utbudet av 

affärer och service. Kvinnorna har i flera fall angett ett högre betyg än männen 

(SCB:s medborgarundersökningar). 

5.9 Uppsummering 

Studierna visar att det finns skillnader i bedömningen av hur viktiga man anser att 

vissa servicefunktioner är och bedömningen av den faktiska tillgängligheten till 

dessa. I många fall finns en önskan om större närhet eller bättre tillgänglighet än 
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vad som faktiskt är fallet. Möjligen visar resultaten att frågan om tillgänglighet eller 

närhet till olika servicefunktioner är en allt viktigare dimension i livsmiljön. De 

koncentrations- och centraliseringstendenser som finns torde innebära att utveck-

lingen på många håll går i motsatt riktning.  

5.10 Förutsättningar för företagande och näringsliv

Det ställdes två frågor angående företagande och näringsliv i Livsmiljöstudien: Hur 

bedömer Du att förutsättningarna är i det område Du bor gällande… a) tillgång 

till arbete och karriärmöjligheter? …b) näringslivet och möjligheter till att starta 

nya företag? Vi har i de övriga undersökningarna hittat liknande frågor om möjlig-

heten att få ett arbete i kommunen inom rimligt avstånd samt en fråga om företags-

klimatet på bostadsorten. 

Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö (2006) 

När det gäller bedömningen av förutsättningarna gällande tillgång till arbete och 

karriärmöjligheter svarade en av fem att tillgången var bra, en uppfattning som de-

lades lika ur ett könsperspektiv. Omkring 40 procent ansåg tillgången som dålig.  
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Tabell 13. Förutsättningar för företagande och näringsliv 

 Tillgång till arbete och karriär-
möjligheter

Näringslivet och möjligheter till att 
starta nya företag

Totalt 19 25

Kön 
Kvinna 20 22

Man 19 27

Ålder 
18-35 år 22 24

36-49 år 20 27

50-64 år 22 22

65-80 år 12 24

Boendeområde 
Centralort 25 25

Mindre samhälle 11 19

Landsbygd 14 25
Kommentar: Frågorna lyder: Hur bedömer du att förutsättningar är i det område du bor 
gällande: a)…tillgång till arbete och karriärmöjligheter? b)…näringslivet och möjligheter till 
att starta nya företag? Redovisat i procent. 
Källa: Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006 

Det var ingen större skillnad mellan relevanta ålderskategorier. I den yngsta ålders-

gruppen (18-35 år) var det 45 procent som tyckte att tillgången till arbete och karri-

ärmöjligheter var dålig. En av fyra svarande i centralort ansåg att tillgången till ar-

bete och karriärmöjligheter var bra. En tydlig skillnad fanns i jämförelse med boen-

de i mindre samhällen och på landsbygd (11 respektive 14 procent).  

När det gällde förutsättningarna för näringslivet och möjligheten att starta 

nya företag var det en av fyra av de tillfrågade som tyckte möjligheterna var goda 

och en lika hög andel tyckte möjligheterna var dåliga. Det fanns en viss skillnad ur 

ett könsperspektiv, där männen var något mer positiva än kvinnorna. Boende i 

mindre samhällen var de som i högre grad svarade att de ansåg möjligheterna som 

dåliga (Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006). 
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Värmlänningarnas liv och hälsa (2008)

I Liv och hälsa-studien finner vi frågan Hur bedömer du chanserna för folk som är 

arbetslösa att få arbete i din hemkommun? Denna har stor likhet med Livsmiljö-

studiens fråga om upplevelsen av tillgången till arbete. Totalt svarade knappt en 

tredjedel att chanserna var stor. Männen var något mer optimistiska (33 procent) 

jämfört med kvinnor (25 procent) och där det var en lägre andel ungdomar (18-24 

år) som ansåg att chanserna var goda. Det var en ungefärligt lika stor andel som 

trodde att chansen för arbetslösa att få ett arbete var liten (egna körningar utifrån 

Värmlänningarnas liv och hälsas databas). I gränskommunerna Årjäng (män 68 

procent och kvinnor 61 procent) och Eda (män 65 procent och kvinnor 53 procent) 

var det högst andel som trodde att människor skulle få möjlighet att arbeta i hem-

kommunen. I Munkfors bedömde endast 4 procent av männen och 1 procent av 

kvinnorna att chanserna för arbetslösa att få arbete i kommunen var höga (Berger & 

Karlsson, 2009). 

SCB:s medborgarundersökningar (2008-2011)

I SCB:s medborgarundersökningar ställs frågan om Arbetsmöjligheter inom rimligt 

avstånd (från där man bor). En stor skillnad finns i bedömningarna för enskilda 

kommuner. I kommunerna i Karlstadsregionen anser var tredje svarande att dessa är 

goda eller ges ett högt betyg. I andra kommuner är det enbart en av tio som gör den 

bedömningen (SCB:s medborgarundersökningar). (Se bilaga 1 för en tabell över 

betygsindexet gällande Arbetsmöjligheter).  
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Figur 16. Arbetsmöjligheter inom rimligt avstånd 

Kommentar: Frågorna lyder: Hur ser du på möjligheterna att få arbete inom rimligt av-
stånd?/Hur nöjd är du vad gäller möjligheterna att få arbete inom rimligt avstånd? 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar 

Värmländska landskap (2012)

I SOM-undersökningen fanns två öppna frågor där de tillfrågade hade möjlighet att 

själva svara på vilka frågor eller problem som uppfattades som viktigast i kommu-

nen och i Värmland. Ur kommunperspektivet sågs sysselsättningsfrå-

gor/problematiken som den viktigaste och ur länsperspektivet sågs skola och ut-

bildning som den främsta men tätt följt av sysselsättningen. Det var inga direkta 

könsskillnader, dock går att utläsa att de yngsta och de äldsta av de svarande ansåg 

dessa frågor som mindre viktiga jämfört med de i åldrarna 30-67 år (Martinsson, 

2011). 

Vidare fanns en fråga om företagsklimatet inom kommunen: Hur upplever 

du företagsklimatet på den ort där du bor? Var tredje person bland respondenterna 

upplevde att företagsklimatet var bra på bostadsorten. Framförallt medelålders per-

soner. De yngsta (16-29 år) gjorde en annan bedömning. Resultaten visar också på 
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vissa, men inte särskilt påtagliga, geografiska skillnader. Företagsklimatet upplevs 

som mindre bra i östra Värmland (Grundel, 2012). 

Tabell 14. Företagsklimat 

Företagsklimat

Hela Värmland 34

Kön
Man 36
Kvinna 33

Ålder 
16-29 år 24
30-49 år 37
50-64 år 37
65-85 år 35
Boendeområde 
Karlstadsområdet 35
Norra Värmland 37
Östra Värmland 30
Västra Värmland  34

Boendemiljö
Landsbygd 34
Annan tätort, ej kommunens centralort 35
Kommunens centralort 32
Karlstad 38

Kommentar: Frågan lyder: Hur upplever du följande på den ort där du bor? Redovisat i 
procent.  
Källa: Grundel, 2012 

5.11 Uppsummering 

Värmland har enligt folks uppfattningar stora utmaningar när det gäller jobben. 

Utmaningarna är olika stora i skilda delar av länet. Möjligheterna till arbete och 

karriär upplevs som störst i Karlstadsregionen. Unga personer upplever möjlighe-

terna till arbete som sämre än andra. Upplevelsen av företagsklimatet eller förut-
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sättningarna för näringsliv och företagande varierar mellan de olika undersökning-

arna. Betydligt fler upplever att klimatet och förutsättningarna för näringsliv och 

företagande är problematiskt än tvärtom.  

5.12 Synen på Värmland 

I Livsmiljöstudien ställdes också ett par frågor om hur värmlänningen tror att andra 

människor ser på Värmland, både ur ett inifrån- och ett utifrånperspektiv (se tabell 

15). Frågorna löd: Hur tror Du att värmlänningen ser på sitt län? och Hur tror Du att 

människor i andra delar av Sverige ser på Värmland? I Värmlänningarnas liv och 

hälsa finns en snarlik fråga som den sistnämnda, men där det geografiska perspek-

tivet utgår från bilden av respondentens hemkommun.

Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö (2006)

Närmare nio av tio av de svarande trodde att värmlänningen såg positivt på sitt län, 

och det var ingen övervägande skillnad mellan könen.  
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Tabell 15. Synen på Värmland
 Hur tror Du att värmlänning-

en ser på sitt län?
Hur tror Du att människor i 
andra delar av Sverige ser 

på Värmland?
Totalt 88 70

Kön 
Kvinnor 89 68

Män 87 71

Ålder 

18-35 år 88 65

36-49 år 86 75

50-64 år 90 70

65-80 år 89 67

Boendeområde 
Centralort 90 69

Mindre samhälle 88 68

Landsbygd 85 69
Kommentar: Redovisat i procent
Källa: Hagsmo, Hofer & Westlindh, 2006 

Skillnaderna ur ett åldersperspektiv var heller inte stora. Personer i övre medelål-

dern är de som till högst andel har angett positiva omdömen. En skillnad finns ock-

så mellan boende i centralort och boende på landsbygden där centralortsborna till 

högre andel hade en positiv inställning än de som bor på landsbygd. 

En övervägande majoritet av de svarande (70 procent) trodde också att öv-

riga svenskar såg positivt på Värmland, dock inte i lika hög grad som värmlänning-

arna själva. Skillnaderna var marginella både ur ett genus- och ur ett geografiskt 

perspektiv. Personer i (yngre) medelåldern var de som till högst andel hade den 

mest optimistiska synen och den största skillnaden ser vi mellan åldersgrupperna 

18-35 år (65 procent) och 36-49 år (75 procent) (Hagsmo, Hofer & Westlindh, 

2006). 
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Värmlänningarnas liv och hälsa (2008) 

I Liv och Hälsas databas framgår att tre av fem trodde att andra människor i andra 

delar av landet har en positiv bild av respondentens hemkommun. Det var en något 

högre andel kvinnor än män och en högre andel i ålderskategorierna 45-54 år och 

från 65 år och uppåt som var positiva. Omkring 30 procent har svarat varken positiv 

eller negativ (egna körningar utifrån Värmlänningarnas liv och hälsas databas). 

Resultatet visar på stora skillnader ur ett geografiskt perspektiv, det vill säga kom-

munerna emellan. I Sunne kommun svarade 90 procent av männen och 84 procent 

av kvinnorna och i Karlstad kommun svarade 80 procent (lika för männen och 

kvinnorna) positivt på fråga Vilken bild tror Du att människor i andra delar av lan-

det har av Din hemkommun? I Munkfors, Storfors och Filipstad svarade ungefär en 

fjärdedel av såväl männen som kvinnorna att bilden var positiv. Ur ett åldersper-

spektiv, var det högst andel medelålders och äldre i Sunne kommun som ansåg att 

bilden var positiv och i Karlstad var högst bland yngre medelsålders. I Grums och 

Munkfors är det främst de yngre generationerna som har den uppfattningen (Berger 

& Karlsson, 2009).

5.13 Uppsummering 

Enligt Livsmiljöundersökningen ansåg en klar majoritet (90 procent) att värmlän-

ningen såg positivt på sitt län och många respondenter (70 procent) antog också att 

människor utanför Värmland gjorde det samma, om ej i samma utsträckning. I Liv 

och hälsa-undersökningen är det en något lägre andel (60 procent) som anser att 

människor i andra delar av landet ser positivt på hemkommunen och på Värmland. 

Det lägre värdet kan bero på att frågan gäller hemkommunen och i länet som hel-

het. Enligt Liv och hälsa-studien varierar bedömningarna påtagligt mellan personer 

i olika kommuner. 



101 

5.14 Värmlänningarnas syn på sin kommun i helhet  

Nedan presenterar vi frågor och svar som ger en slags helhetsbild över hur värm-

länningen uppfattar sin kommun i stort. Något sådant kapitel fanns inte i vår tidiga-

re undersökning, då fokus låg på individens syn på sin direkta närmiljö, men vi an-

ser ändå att de är av betydelse för studien och rimmar väl med vår tanke om värm-

länningarnas syn på sin livsmiljö.

SCB:s medborgarundersökningar (2008-2012)

I SCB:s medborgarundersökningar ställs också frågor om synen på sin kommun i 

sin helhet. I ett så kallat Nöjd-Region-Index, ingår tre frågor om kommunen som en 

plats att bo och leva på: Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats 

att bo och leva på? Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats 

att bo och leva på? Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och 

leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? (se bilaga 1 

för ytterligare diagram). I tabellen nedan är dessa frågor sammanslagna och omräk-

nade till betygsindex. 
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Tabell 16. Nöjd-Region-Index, NRI
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Totalt 52 72 65 71 61 52 49 56 63 70 57

Kön
Kvinnor 53 73 66 71 61 52 49 57 65 73 56

Män 52 70 64 71 60 51 49 56 61 68 58

Ålder 
18-24 år 43 68 58 62 49 42 36 48 50 69 54

25-34 år 49 70 61 61 52 50 55 53 58 65 51

35-44 år 46 70 66 71 61 46 48 57 65 69 57

45-54 år 53 69 64 70 61 47 44 54 66 70 53

55-64 år 55 75 64 73 61 51 53 57 64 72 58

65-74 år 52 75 70 78 70 61 55 62 65 75 63

75 - år 62 78 75 76 68 63 51 61 76 74 64

Var bor du? 
Kommunens centralort 54 74 66 72 63 48 50 54 62 69 58

Annan tätort 49 68 65 61 51 49 34 56 63 74 58

Utanför tätort 52 65 63 71 58 55 51 60 65 68 57

Boendetid 
0-2 år 49 66 64 66 57 55 58 63 56 60 X

3-5 år 54 72 60 68 66 42 63 59 54 63 53

6-10 år 50 73 69 65 66 41 46 60 63 76 58

11 - år 52 72 65 72 60 54 47 56 64 72 58
Kommentar: Samtliga frågor som ingår i NRI är: Hur nöjd är du med din kommun i dess 
helhet som en plats att bo och leva på? Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar 
på en plats att bo och leva på? Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att 
bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? Det är 
samma ställda frågor i båda enkätversionerna. För ytterligare information se primärkällan. 
Redovisat i betygindex. 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar 
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Nöjd Regionindex varierar från 49 (Storfors) till 72 (Karlstad) samt 71 (Sunne) och 

70 (Hammarö). Skillnaden mellan mäns och kvinnors bedömningar är små. I stora 

drag finns ett åldersmässigt mönster enligt vilket äldre personer är mer nöjda med 

kommunen än yngre.

I SCB:s undersökningar finns också frågan om Kan du rekommendera vän-

ner och bekanta att flytta till din kommun? Svarsalternativen handlar om att re-

kommendera eller avråda andra från att flytta till kommunen. Skillnaderna är påtag-

liga mellan kommunerna. I Karlstad, Hammarö och Sunne anger 70 procent att de 

skulle kunna rekommendera andra att flytta till kommunen medan fler än vad tredje 

person i Eda, Hagfors och Storfors skulle avråda andra från att flytta till kommu-

nen. En stor samvariation finns mellan andelen som kunde rekommendera inflytt-

ning till kommunen och betygsättningen enligt Nöjd Regionindex. För samtliga 

kommuner gäller att en högre andel äldre än yngre personer som skulle kunna som 

rekommendera inflyttning (SCB:s medborgarundersökningar). 
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Figur 17. Rekommendation 

Kommentar: Frågan lyder: Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din 
kommun? (Identisk fråga i de olika enkätversionerna)  
Källa: SCB:s medborgarundersökningar 

Värmländska landskap (2012)  

SOM-undersökningen har en liknande frågeställning som SCB gällande hur bra 

respondenterna ansåg det är att bo i Sverige, Värmland, kommunen samt i bostads-

området. Samtliga svar visar att mer än 90 procent var nöjda oavsett utifrån vilket 

geografiskt område de utgick ifrån.  
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Figur 18. Allmänt sett, hur bra tycker du att det är att bo i… 

Källa: Grundel, 2012 

5.15 Uppsummering 

Utgångspunkten för kapitlet är en undersökning från år 2006 om värmlänningars 

syn på sin livsmiljö. Tanken var att den skulle upprepas för att visa på förändringar 

över tid. Detta har inte varit möjligt. I stället jämförs Livsmiljöstudiens resultat med 

resultaten från andra undersökningar. Frågorna som ställs är inte exakt de samma, 

men handlar i flera fall om liknande dimensioner i vad som kan kallas en god livs-

miljö. På olika sätt och med skilda infallsvinklar handlar svaren om attraktivitet i 

bemärkelsen bostadsområde, kommunen och länet. Infallsvinklarna är många. 

Livsmiljön är således något komplext och mångdimensionellt. Det består av många 

delar men är också något helt. Kapitlet innehåller mycket fakta om det som vi kallar 

inifrånperspektivet på livsmiljö och attraktivitet i Värmland. Vi tror att sådana fakta 

skulle kunna användas mer än vad som görs i diskussionen om Värmlands utveck-
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ling och i samhällsplaneringen i bred mening. Resultaten innehåller säkerligen bud-

skap som på ett tydligare sätt skulle kunna observeras i marknadsföringen av länet. 

Kapitlet har en slags blockindelning som var och ett fokuserar på olika delar eller 

inslag i livsmiljön. I stora drag visar undersökningarna att värmlänningen trivs där 

man bor. De allra flesta menar att tryggheten är god, att uppväxtmiljön för barn är 

bra, att de sociala kontakterna över lag är bra (i bemärkelsen att man känner till 

andra och att man bryr sig om varandra) och att man kan lita på andra. Delaktighe-

ten i samhället mätt som medlemskap i föreningar, samfund och organisationer är 

stor. Synen på medborgarinflytande och möjligheterna att påverka samhället upp-

levs som klart sämre. 

När det gäller närheten eller tillgängligheten till olika resurser så framstår 

naturen som betydligt viktigare än kulturen. Frågor om tillgång på eller utbudet av 

service av olika slag visar att det i många fall finns en skillnad mellan hur det borde 

vara och hur det faktiskt är. Närheten till olika former av service utgör ett viktigt 

inslag i livsmiljön och platsers attraktivitet. De koncentrations- eller centraliserings-

tendenser som finns kan ur det perspektivet säkerligen ses som problematiska. Ut-

maningarna när det arbete och karriärmöjligheter är enligt många stora och förut-

sättningar för näringsliv och företagande (företagsklimatet) varierar mellan olika 

delar av länet. 

Det stora flertalet tror att också värmlänningar i allmänhet ser positivt på 

länet och att även personer i andra delar av landet har en positiv inställning till lä-

net. 

De geografiska skillnaderna i uppfattningar av olika slag mellan personer 

som bor i centralort, mindre ort eller på landet är små. Skillnaderna är också ofta 

små mellan personer som bor i olika delar av länet. Karlstadsregionen utmärker sig 

dock positivt när det gäller tillgång på och möjligheter till arbete, östra Värmland 

negativt när det gäller företagsklimatet och norra Värmland positivt när det gäller 

tradition, kultur och konst. Skillnaderna mellan olika kommuner är dock i många 

fall tydliga. Ett mått i SCB:s medborgarundersökningar är Nöjdregionindex som på 

ett sammanfattande sätt försöker fånga hur nöjda invånarna är med kommunen. På 
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en hundragradig skala variera indexet från cirka sjuttio för Karlstad, Hammarö och 

Sunne till cirka 50 för Storfors, Eda och Hagfors. 

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors bedömningar av olika slag får över-

lag betecknas som små. Däremot finns i många bedömningar ett tydligt åldersmöns-

ter. Äldre personer har ofta en positivare inställning till vad som finns och hur det 

är än yngre personer. Detta är säkerligen ett observandum, men också ett faktum 

som vi tror att Värmland delar med många andra län.

Vi menar att de olika undersökningarna visar på stora likheter i resultat och 

utfall. Vi tror därför att det finns en stor stabilitet över tiden i uppfattningar av 

livsmiljön och när det gäller länets situation och attraktivitet. 
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6. Utifrånperspektivet – bristande kännedom om Värmland? 

6.1 Bilder av Värmland 

Från värmländsk sida har myndigheter och kommuner, organisationer och företag 

på olika sätt, i olika grad av samverkan och under lång tid försökt att öka informa-

tionen och kunskapen om Värmland samt genom olika kampanjer marknadsföra 

Värmland på ett strategiskt och planerat sätt.13 Dessa aktiviteter och initiativ har 

ofta utgått ifrån och utvärderats genom undersökningar dels på temat Värmland i 

media/medierna, dels om olika målgruppers uppfattningar om Värmland. Sådana 

bilder av Värmland skapas på olika sätt. Det handlar om allmänbildning i stora 

drag, om kontakter i yrkeslivet och affärsrelationer av olika slag men också om 

kontakter med vänner och bekanta samt genom besök på plats av skilda skäl. Olika 

målgruppers bilder av län och platser varierar således, men kan nog i de flesta fall 

sägas vara fragmentariska och inte sällan ytliga. Dessa bilder spelar roll för beslut 

som fattas i olika sammanhang. Det kan handla om besök av olika slag, om eventu-

ella flyttningar och affärsrelationer med mera. Det ligger således i sakens natur att 

kommuner och län vill öka olika målgruppers information och kunskaper om hur 

det är just här. Utgångspunkten är att mer information och bättre kunskap om plat-

ser och regioner ger mer riktiga bilder av dessa. Någon i objektiv mening sann bild 

av kommuner och län finns, enligt vår mening, inte. Samtidigt finns säkerligen en 

underliggande tanke om att värmlänningarnas egen bild är mer sann i bemärkelsen 

mer mångfacetterad och flerbottnad än andras. Kanske kan ”dom andras” bilder i 

bokstavlig mening därmed anses mer fyrkantig än vår egen (se figur 19).  
                                           
13 Enligt uppgift tog Länsstyrelsen i Värmland i mitten av 1980-talet initiativ till bildandet av en 
informationsgrupp i Värmland. Utgångspunkten var att Värmlandsidentiteten var stark och att det 
låg en positiv laddning i begreppet Värmland och värmlänning. I Värmlandsbilden rymdes också 
rik kultur och vacker natur. En målsättning för arbetet var att öka omvärldens kunskaper om 
Värmland och inte minst dess näringsliv. I början av 1990-talet systematiserades arbetet ytterligare 
och en särskild marknadsföringsplan utarbetades för insatser under åren 1992-94. Därefter har ett 
antal marknadsföringsetapper och kampanjer genomförts (opublicerad och odaterad PM med ru-
briken Värmland låter tala om sig).  
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Figur 19. Bilder av Värmland

I undersökningen om Värmlänningars syn på sin livsmiljö från 2005 ställdes två 

övergripande frågor som handlade om bilden av Värmland. Frågorna var formul

rade enligt följande; 

• Hur tror Du att värmlänningen ser på sitt län?

• Hur tror Du att människor i andra delar av Sv

Enligt svaren tror nästan nio av tio respondenter att värmlänningen i gemen har en 

positiv (mycket positiv eller ganska positiv) bild av Värmland. Någon egentlig 

skillnad i svaren finns inte mellan män och kvinnor. Skillnaden i svare

personer i olika åldrar är också liten. Den allmänna uppfattningen är således att de 

allra flesta värmlänningar tror att värmlänningar i allmänhet har en positiv bild av 

länet.  

Sju av tio respondenter menar att även personer i andra delar av Sver

positivt på Värmland. Även i svaren på denna fråga får skillnaderna mellan könen, 

mellan olika åldersgrupper samt även mellan personer boende i centralort, i mindre 

ort eller på landsbygd bedömas som små. Enligt respondenterna finns det en skil
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gen om Värmlänningars syn på sin livsmiljö från 2005 ställdes två 

övergripande frågor som handlade om bilden av Värmland. Frågorna var formul

Hur tror Du att värmlänningen ser på sitt län?

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

Enligt svaren tror nästan nio av tio respondenter att värmlänningen i gemen har en 

positiv (mycket positiv eller ganska positiv) bild av Värmland. Någon egentlig 

skillnad i svaren finns inte mellan män och kvinnor. Skillnaden i svare

personer i olika åldrar är också liten. Den allmänna uppfattningen är således att de 

allra flesta värmlänningar tror att värmlänningar i allmänhet har en positiv bild av 

Sju av tio respondenter menar att även personer i andra delar av Sver

positivt på Värmland. Även i svaren på denna fråga får skillnaderna mellan könen, 

mellan olika åldersgrupper samt även mellan personer boende i centralort, i mindre 

ort eller på landsbygd bedömas som små. Enligt respondenterna finns det en skil

gen om Värmlänningars syn på sin livsmiljö från 2005 ställdes två 

övergripande frågor som handlade om bilden av Värmland. Frågorna var formule-

erige ser på Värmland?

Enligt svaren tror nästan nio av tio respondenter att värmlänningen i gemen har en 

positiv (mycket positiv eller ganska positiv) bild av Värmland. Någon egentlig 

skillnad i svaren finns inte mellan män och kvinnor. Skillnaden i svaren mellan 

personer i olika åldrar är också liten. Den allmänna uppfattningen är således att de 

allra flesta värmlänningar tror att värmlänningar i allmänhet har en positiv bild av 

Sju av tio respondenter menar att även personer i andra delar av Sverige ser 

positivt på Värmland. Även i svaren på denna fråga får skillnaderna mellan könen, 

mellan olika åldersgrupper samt även mellan personer boende i centralort, i mindre 

ort eller på landsbygd bedömas som små. Enligt respondenterna finns det en skill-
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nad i bedömningen mellan hur värmlänningar och andra ser på Värmland. Det är 

således, enligt svaren, inte självklart att andra har en lika positiv bild av Värmland 

som värmlänningarna själva. I grunden finns dock en tro om att bilden av Värm-

land utifrån för det stora flertalet är positiv. 

6.2 Massmediebilden 

En utgångspunkt för de informations- och marknadsföringskampanjer som har be-

drivits för att öka kunskapen om Värmland har varit att andras bilder av Värmland 

bland annat skapas av vad som skulle kunna kallas de mediebilder som finns av 

Värmland. Vad som står i nationella tidningar, sägs i radio och visas på TV har så-

ledes betydelse för andras (och självfallet också våra egna) bilder av Värmland. Vi 

har tagit del av fyra undersökningar på temat Värmland i media/medierna som har 

gjorts under 2000-talet. Undersökningarna har gjorts för att fortlöpande följa upp 

och ge underlag för de marknadsföringsaktiviteter som har genomförts i samverkan 

mellan Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland. Vårt intresse för studierna 

handlar på intet sätt om att värdera dessa som undersökningar eller resultatet av de 

marknadsinsatser som har gjorts. Vårt syfte handlar om att med hjälp av undersök-

ningarna beskriva och belysa vad som skulle kunna kallas mediebilden av Värm-

land. 

De undersökningar som vi har tagit del av är följande; 

• Värmland i media, oktober 2004 – mars 2005 

• Värmland i media, oktober 2005 – mars 2006 

• Värmland i media, oktober 2006 – mars 2007 

• Värmland i medierna, oktober 2009 – mars 2010. 

De två första har gjorts av Observer i Sverige AB, den tredje av Cision Sverige AB 

och den fjärde av Infopaq Sverige AB. Metodiken är i allt väsentligt densamma och 

handlar om databaskörningar gällande artiklar i nationell press och TT. I den sist-

nämnda har tidningarnas webbversioner också används som källa. Undersökning-
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arna har handlat om antalet artiklar, om att gruppera dessa efter ämnesområden och 

objekt samt att värdera artiklarna i bemärkelsen positiv respektive negativ publici-

tet. Undersökningarnas syfte beskrivs i de tre förstnämnda på följande sätt: 

”Att med analysen ge kunden en bild av hur Värmland och de värmländska 

kommunerna speglas i svenska media. Styrkor och svagheter i mediebilden ska 

kunna identifieras. Analysen ska kunna vara en del i ett underlag för en mer speci-

fik strategi från kundens sida när det gäller hur man vill att Värmland och dess 

kommuner framställs i medier utanför länet.” 

Syftet beskrivs på ett likartat sätt i den fjärde undersökningen. I denna görs 

dock i syftet en tydlig koppling till den budskapsplattform som har arbetats fram av 

Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland (2009). I undersökningarna fram-

hålls att ”de inte kan göra anspråk på att ge den fullständiga bilden av Värmland i 

svenska medier”. Bedömningen är dock att ”de resultat som presenteras på ett 

hyggligt sätt återspeglar verkligheten”. 

Antalet artiklar som har analyserats för respektive period är i stora drag 

detsamma, nämligen 661 (oktober 2004 – mars 2005), 637 (oktober 2005 – mars 

2006), 611 (oktober 2006 – mars 2007) samt 698 (oktober 2009 – mars 2010). Det 

högre antalet artiklar i den förstnämnda undersökningen i jämförelse med de två 

följande är bland annat en effekt av en femsidors Värmlandspecial i Dagens Indu-

stri den 17 mars 2005.  

Samtliga fyra undersökningar konstaterar att den sammanlagda medievink-

lingen av Värmland är balanserad mellan positivt och negativt. I undersökningarna 

framhålls att medierna är ”en viktig kanal för att påverka medborgare och göra 

Värmland och dess kommuner ännu attraktivare för investeringar och för boende.” 

Undersökningarna visar att bilden av Värmland i riksmedia handlar om 

många olika sidor av landskapet. De tre vanligast förekommande ämnesområdena, 

mätt som antalet artiklar, är brott, näringsliv och kultur/nöje. I den fjärde undersök-

ningen har även antalet artiklar om olyckor en något mer framträdande roll än i de 

tre förstnämnda. I undersökningarna betonas att det stora antalet artiklar om brott 

inte är ett Värmlandsspecifikt fenomen. Antalet artiklar om områdena arbetsmark-
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nad och bostäder är, som vi tolkar resultaten, få eller mycket få. De utgör definitivt 

inga framträdande ämnesområden i mediebilden av Värmland. De förklarande 

kommentarer som görs till antalet artiklar och inriktningen (positiv eller negativ 

publicitet) inom olika ämnesområden visar att mediebilden i hög grad handlar om 

händelser i olika och bred mening. Mediebilden ger sig, så som vi tolkar det, i 

mångt och mycket av sig självt och inte minst gäller detta vad som skulle kunna 

kallas negativa nyheter. Uppmärksamheten av enskilda och kända personer spelar 

också en viktig roll för mediebilden av Värmland. 

Samtliga undersökningar ger, som vi uppfattar det, en bild av det värm-

ländska näringslivet där de positiva förtecknen klart överväger. I undersökningarna 

framhålls dock också över lag att ”näringslivspubliciteten inte har några tydliga 

profiler, vare sig företag eller personer”. Kultur- och nöjespubliciteten är, konstate-

ras det, generellt mycket framträdande i Värmlands publicitetsbild. De objekt som 

det ofta skrivs om är Värmlandsoperan och Arvikafestivalen. I den senaste under-

sökningen framhålls att sport, kultur/nöje och näringsliv till största delen är positivt 

skildrat. Natur/vildmark och utbildning uppvisar däremot en övervikt för negativ 

publicitet. Det konstateras bland annat att ”vargfrågan skapar ett klimat som inte 

lyfter fram naturaspekten på ett positivt sätt.” 

I undersökningarna finns enligt vår tolkning ett generellt konstaterande om 

att ”det finns en relativt omfattande publicitet om lokal service och om sjuk-

vård/psykvård som drar åt det negativa hållet”. Bland enskilda Värmlandsobjekt 

som förekommer i media dominerar Karlstads universitet i samtliga fyra undersök-

ningar. I senaste undersökningen är dominansen inte lika hög som i de övriga. I den 

förstnämnda undersökningen framhålls att den ”största potentialen till positiv pub-

licitet om Värmland har Karlstads universitet”. I några av undersökningarna noteras 

artiklar som handlar om det goda samarbetsklimatet mellan näringslivet och Karl-

stads universitet. 

Karlstad framstår i samtliga fyra undersökningar som länets ”massmediala 

dynamo”. Enligt den senaste undersökningen gäller att Karlstad och Värmland som 

begrepp står för 65 procent av alla omnämnanden. I den senaste undersökningen 
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analyseras mediebilden av Värmland också i särskild mening i relation till den bud-

skapsplattform som finns. Denna handlar om; 

• Värmlands fördelar; kompetens, jakt, service, jobbmöjligheter, kultur, 

upplevelser och närheten till Oslo 

• Värmlands värden; stolthet, trygghet samt provinsiellt 

• Värmlands personlighet; underhållande, spännande, genuin, påhittig. 

De sammanfattande slutsatserna om i vilken grad publiciteten om Värmland kan 

tänkas stödja etablerandet av de tänkta fördelar som Värmland står för är i under-

sökningen följande: 

• Totalt sett har publiciteten om kompetens inte någon dominerande roll i 

mediebilden 

• Publiciteten kring jakt är till stor del problematisk 

• Publiciteten om den lokala servicen och om sjukvård/psykvård uppvisar 

en övervikt för negativ publicitet 

• Publiciteten om jobbmöjligheter domineras av expanderande och fram-

gångsrika företag 

• En stor och nästan helt positiv publicitet finns om kultur och nöjen 

• Direkt och indirekt kommunicerar framför allt publiciteten om kultur 

och sport att man får spännande upplevelser i Värmland 

• Aspekten närhet till Oslo är i allt väsentligt osynlig i medierna. 

För de värmländska värdena görs följande sammanfattning; 

• Åtminstone för områdena kultur och sport framstår Värmland som krea-

tivt och betydelsefullt (som stolt) 

• När det gäller det önskade värdet om trygghet är publiciteten mer pro-

blematisk 

• Det finns en risk att bilden av Värmland som provinsiellt innebär en 

tolkning av Värmland som något vid sidan om och som signalerar peri-

feri. 
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När det gäller Värmlands ”personlighet” så sammanfattas slutsatserna eller omdö-

mena på följande sätt; 

• Ambitionen att framstå som underhållande i omvärldens ögon måste 

anses förmedlas av publiciteten 

• Bilden av värmlänningarna som genuina kan åtminstone delvis anses 

återfinnas i publiciteten. Baksidan av att framstå som genuin är dock att 

man kan ”framstå som provinsiell kuf.” 

• Totalt sett framstår värmlänningarna bara i begränsad omfattning som 

påhittiga i riksmedia. 

Den massmediala bilden av Värmland är, som vi ser det, sammansatt. Det värm-

ländska näringslivet beskrivs i övervägande grad i positiva ordalag. Kultur/nöjen 

och sport är starka sidor i publiciteten om Värmland. Vi tycker oss kunna konstate-

ra att områden som livsmiljö och boende tar liten plats i massmediebilden av Värm-

land och även i budskapsplattformen. Ur ett attraktivitetsperspektiv är detta möjli-

gen problematiskt. Viktiga intentioner i marknadsföringen av plaster och regioner 

handlar ofta om att framstå som unik och genuin. I det ligger en strävan efter att 

fästa uppmärksamhet på betydelsen av vad som skulle kunna kallas platsers och 

regioners image. Den underliggande tanken handlar om vikten av att ha en profil 

som gör att man skiljer sig från andra, det vill säga att man sticker ut. I kommenta-

rerna från den senaste undersökningen höjs ett slags varnande finger för att driva 

idéerna om genuin image och tydlig profil för långt. Vi delar i allt väsentligt dessa 

kommentarer. Det finns en baksida av budskapen om att skilja sig från andra. Bak-

sidan handlar om att man i omvärldens ögon kan framstå som allt för ”egen” och 

som något ”vid sidan om”. 

6.3 Utifrånperspektivet på Värmland 

Som underlag för och uppföljning av de marknadsföringskampanjer som har gjorts 

under årens lopp har också vid ett flertal tillfällen undersökningar genomförts om 
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hur olika målgrupper uppfattar och känner till Värmland. Vi har tagit del av några 

sådana som har genomförts under 2000-talet. Studierna avser i grova drag tre olika 

målgrupper, nämligen: 

• Beslutsfattare 

• Studenter 

• Familjer i storstäderna. 

De tidigare genomförda undersökningarna sätts i relation till varandra och ställs 

samman utifrån olika teman. Undersökningarna har analyserats i avsikt att ge en 

överblick över hur Värmland framställs och upplevs av människor som inte är 

värmlänningar. Dock görs i vissa fall en jämförelse mellan hur värmlänningar re-

spektive inte värmlänningar upplever Värmland. I en del av studierna har således 

värmlänningar ingått. De undersökningar som vi har tagit del av kan utifrån dessa 

målgrupper grupperas enligt följande (se tabell 17). 

Tabell 17. Målgrupper 

Beslutsfattare Studenter Storstadsfamiljer 

Uppfattningar om Värmland 
- nollmätning, 2004, Attityd i 
Karlstad AB 

Värmland låter spännande, 
våren och hösten 2001, 
Attityd i Karlstad AB 

Är Värmland mer spännan-
de – eftermätning, 2008, 
Attityd i Karlstad AB 

Karlstad som studentstad, 
2009, Attityd i Karlstad AB 

En trevligare upplevelse – 
kännedom och attityder om 
Värmland, 2009-2010, Atti-
tyd i Karlstad AB 

En trevligare upplevelse – 
kännedom och attityder om 
Värmland, 2009-2010, Atti-
tyd i Karlstad AB 

En trevligare upplevelse – 
kännedom och attityder om 
Värmland, 2009-2010, Atti-
tyd i Karlstad AB 

 Undersökningen Värmland låter spännande (Attityd i Karlstad, våren 

2001) var riktad till målgruppen ungdomar och unga vuxna mellan 15-30 år. Un-

dersökningen ingick i en reklamkampanj i Umeå och Linköping som genomfördes 

av Värmlandsrådet med målsättning att få till stånd en attitydförändring till Värm-

land. Syftet med undersökningen Värmland låter spännande var att kartlägga ung-
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domarnas uppfattning om Värmland före och efter kampanjen. Totalt genomfördes 

intervjuer med 401 ungdomar i föremätningen och 408 i eftermätningen. På liknan-

de sätt genomfördes en reklamkampanj i Växjö och Örebro under hösten 2001 med 

samma syfte. I samband med detta (hösten 2002) arrangerades marknadsföringsin-

satser och en kampanj där nio unga ”ambassadörer” arbetade i Stockholm, Göte-

borg och Karlstad under kampanjperioden för att sprida budskapet om att Värmland 

är ett spännande alternativ att leva och bo i (varm-

land.biz/index.asp?id=399&typ=print).  

 Under 2004 genomfördes undersökningen Uppfattningar om Värmland – 

nollmätning (Attityd i Karlstad) inför marknadsföringsinsatser. Bakom undersök-

ningen stod Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland. Nollmätningen syfta-

de till att undersöka kännedomen och uppfattningen om Värmland. 323 telefonin-

tervjuer genomfördes och urvalet gjordes slumpmässigt bland målgrupperna hög-

skolestudenter, näringsliv i Värmland och övriga Sverige samt politiker i Sverige. 

Eftermätningen heter Är Värmland mer spännande? – eftermätning och genomför-

des 2008 (Attityd i Karlstad). Även bakom denna undersökning stod Länsstyrelsen 

i Värmland och Region Värmland. Målsättningen var att göra en eftermätning efter 

flera kampanjer och marknadsförings- och PR aktiviteter som genomförts mot de 

primära målgrupperna sedan 2004. Syftet var att kartlägga kännedom och uppfatt-

ning om Värmland och utvärdera effekterna av genomförda marknadsaktiviteter. 

Härvid intervjuades 350 personer via telefon. Näringslivsrepresentanterna delades 

dels in i värmländskt näringsliv, dels näringsliv med ett nationellt perspektiv. Poli-

tikergruppen hade ett nationellt perspektiv och studenterna var representerade från 

Karlstads, Uppsala samt Göteborgs universitet.  

 Undersökningen om uppfattningen om varumärket Värmland, En trevliga-

re upplevelse – Kännedom och attitydmätning om Värmland (Attityd i Karlstad, 

2009-2010) var riktad till näringsliv, politiker och studenter samt flyttningsbenägna 

grupper i samhället. Respondenterna var både från Värmland och utanför Värm-

land. Näringslivsrepresentanterna bestod exempelvis av 100 respondenter från 

Värmland och 100 från övriga Sverige. Bland politikerna fanns 100 respondenter 
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som bestod av nämndordföranden från kommuner, landstingsråd, nämndordföran-

den från landsting, samt riksdagsledamöter från hela Sverige. Studentgruppen be-

stod av registrerande studenter vid Karlstads, Uppsala och Göteborgs universitet. 

50 studenter från respektive lärosäte ingick i studien. Bland den flyttningsbenägna 

gruppen ingick 100 barnfamiljer och unga par i storstäder i åldrarna 25-45 år, ut-

flyttade värmlänningar boende i Stockholm och Göteborg samt invandrargrupper i 

Stockholm och Malmö.  

Under 2010 genomförde Gromark och Anselmsson (Label Varumärkesut-

veckling AB respektive Brand Management Studies vid Lunds universitet) en Va-

rumärkesmätning i Västra Götaland på uppdrag av Västra Götalandsregionen. 

 Syftet med undersökningen var att undersöka styrkor och svagheter i varumärket 

Västra Götaland i relation till andra regioner i Sverige samt att undersöka alternati-

va varumärkesbegrepp för platsen exempelvis Västsverige, Göteborgsregionen et-

cetera. I undersökningen ingick jämförelser med vissa utvalda regioner i Sverige 

som var av betydelse för jämförelser med Västra Götaland. I detta jämförande ma-

terial finns data om Värmland. Då denna undersökning genomfördes pågick diskus-

sionerna om en regionsammanslagning och alternativet Värmland – Västra Göta-

land var aktuellt. Detta är en av de främsta anledningarna till att Värmland ingick i 

den jämförande undersökningen. Denna undersökning (som är ett arbetsmaterial) 

har vi tagit del av och analyserat i relation till övriga studier. Undersökningen 

grundas på en webbenkät till sammanlagt 1200 slumpmässigt utvalda personer i 

Sverige i åldrarna 18 – 65 år. Undersökningen har genomförts i fyra ”vågor” med 

300 personer vid varje tillfälle. Av undersökningspopulationen bor tre procent i 

Värmland, vilket motsvarar Värmlands andel av rikets folkmängd. I undersökning-

en frågas bland annat om respondenternas kännedom/kunskap om de olika regio-

nerna. I tabell 18 anges svaren för Västra Götaland och Värmland.  
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Tabell 18. Respondenternas egenbedömning av sin kännedom/sina kunskaper om 
Västra Götaland och Värmland 

Västra Götaland Värmland

Känner till mycket väl Cirka 25 Cirka 15

Känner till ganska väl Cirka 25 Knappt 20

Känner till litegrann Nästan 40 Drygt 40
Hört talas om men känner 
ej till 

Drygt 10 Cirka 15

Aldrig hört talas om - Cirka 10

Kommentar: Siffrorna bygger på tolkning av diagram i arbetsmaterialet. Procent. 

Det underlag som presenterats i studierna har bearbetats och analyserats utifrån i 

huvudsak tre olika områden. Studierna har inte jämförts med varandra utan analy-

serats var och en för sig. De tre olika områdena som presenteras nedan och som 

belyser utifrånperspektivet är:  

• Värmland som varumärke 

• Uppfattningar om det värmländska näringslivet  

• Värmland som ett boendealternativ – attraktionskraft. 

Främst fokuserar vi på Värmland som varumärke men berör även de övriga delar-

na. Nedan förs en diskussion kring dessa ämnen och på vilket sätt de kan relateras 

till varandra. Kapitlet är indelat efter ovanstående punkter. De olika punkterna är 

också analyserade utifrån de olika målgrupper som behandlas i studierna, vilka be-

skrivits i tabell 17. 

Värmland som varumärke 

Vår bedömning efter att ha tagit del av dessa undersökningar är att Värmland över 

lag verkar ha en positiv image bland respondenterna, om än en ganska anonym så-

dan. I de flesta studier som undersökts så framstår Värmland som ett gemytligt 

landskap med vacker natur och trevliga människor. Vattnet och möjlighet till tu-

rism på grund av naturen och kulturen verkar också påverka Värmland som varu-

märke. I till exempel Uppfattningar om Värmland och eftermätningen av denna så 

nämns att vacker natur, skog, vatten, kultur och turism som de egenskaper som i 

huvudsak förknippas med Värmland. Bland värmlänningar däremot så dominerar 
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människors mentalitet och klimatet i regionen. Det är också en viss skillnad på hur 

människor som besökt Värmland respektive inte besökt Värmland ser på regionen. 

Att uppleva Värmland påverkar respondenterna positivt. De som besökt Värmland 

yttrar sig i positiva ordalag om Värmlands natur i högre utsträckning. Det som i 

studien nämns som positiva egenskaper som förknippas med Värmland är i huvud-

sak trevliga och positiva människor (32 procent), vacker natur, vatten och Vänern 

(31 procent), företagsklimat och framåtanda (7 procent), Karlstad och sola i Karl-

stad (6 procent), dialekten (5 procent). Värt att notera är att 17 procent svarade att 

de inte visste några positiva egenskaper om Värmland. De negativa egenskaper 

som respondenterna i studien förknippar med Värmland är kommunikationer och 

vägar (11 procent), det geografiska läget (9 procent) samt sjukvården (8 procent). 

Det var 12 procent som inte tyckte att det fanns något särskilt negativt med Värm-

land och 31 procent svarade att de inte visste några sådana. En intressant aspekt av 

resultatet av de negativa egenskaper som förknippas med Värmland är det geogra-

fiska läget. Någon respondent svarade att: ”Det är synd att de bor så långt norrut.” 

Frågan är här om det finns en okunskap om det geografiska läget? Det är också 24 

procent som över huvud taget inte kunnat beskriva Värmland. Andra har en mer 

diffus uppfattning om Värmland: ”Jag har för mig att det är ett bondeställe. Har 

noll koll på Värmland.” Vidare: ”Känner inte till så mycket om Värmland. Glest 

befolkat, kommer inte på något mer.” Undersökningarna visar på en okunskap om 

länet, både innehållsmässigt och geografiskt. Intressant att notera från studien är 

också att kvinnor har en sämre kännedom om Värmland generellt. 

I studien ställdes också frågan vilket som är det mest spännande länet i 

Sverige. Värmland hamnar förhållandevis långt ner på listan bland icke värmlän-

ningar. Av 21 inkluderade län hamnade Värmland på delad sistaplats tillsammans 

med Örebro, Södermanlands, Västmanlands och Västernorrlands län. Mest spän-

nande är län som Skåne, Västra Götalands och Stockholms län. Värmlänningarna 

själva tycker däremot att Värmland är det mest spännande länet i Sverige, tätt följt 

av Västra Götalands län och Stockholms län. När respondenterna fick fritt beskriva 
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Värmland blev resultatet enligt följande vad det gäller de vanligaste svaren (tabell 

19). 

Tabell 19. Beskrivningar av Värmland 
Beskrivning av Värmland Procent

Bra/trevligt/glatt 19

Vacker natur/skog/vatten 19

Positiv mentalitet 16

Företagsklimat/entreprenörskap/framåtanda 12

Utbildningsmöjligheter 7

Lagom 7

Turism och kultur 7

Källa: Attityd (2004) 

Undersökningarna visar sammanfattningsvis att Värmland inte ses som ett särskilt 

spännande län. Dock anses det som ett ganska trevligt och vackert län. 

Det finns flera återkommande synpunkter även i de resterande studierna. I 

studien En trevligare upplevelse, där respondenterna var både företagsledare, orga-

nisationsledare, administratörer, invandrare och barnfamiljer, så förknippas också 

Värmland med omdömen som naturen och friluftslivet, generella positiva omdö-

men som bra eller trevligt, mentaliteten och människorna samt glesbygd. De re-

spondenter som är värmlänningar i denna studie menar också att Värmland är lugnt 

och tryggt samt att tillväxten är låg. Några omdömen var följande: ”Det är ett av 

Sveriges vackrare län. Mycket vacker natur, mycket sjöar och vatten som också 

tillhör naturen. Det finns till och med lite höjder.” Vidare: ”Trevligt, mysigt och 

avslappnat.” 

I denna studie finns också en attitydmätning om Värmland. Påståenden om 

Värmland besvarades på en femgradig skala, i mycket låg grad (1) till i mycket hög 

grad (5). På påståendet huruvida Värmland är genuint blev genomsnittsvärdet 3,8, 

vilket var det påstående som fick högst genomsnittsvärde. Påståenden som Värm-

land är spännande, underhållande och påhittigt fick samtliga dessa ett genomsnitts-

värde mellan 2,7 och 2,9. Således pekar även denna undersökning på att Värmland 
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är ett län som är mer mysigt och genuint, än spännande och nytänkande. Även i 

denna undersökning verkar kvinnor ha en sämre kännedom om Värmland rent ge-

nerellt.  

Flera av de genomförda undersökningarna som vi fördjupat oss i visar att 

Karlstad har en framträdande roll för Värmlands image. I studien Karlstad som stu-

dentstad, där enbart studenter deltagit, behandlas ett antal styrkor och svagheter 

med Karlstad som påverkar Karlstads, men indirekt också bilden av Värmland i sin 

helhet. Förutom att Karlstad omnämns som en mysig stad med trevliga människor 

där det är nära till allt så nämns också ett antal andra styrkor och svagheter. Angå-

ende shoppingutbudet så beskrivs Karlstad som en stad med bra shoppingmöjlighe-

ter men med få specialbutiker. Ett par andra styrkor som Karlstad har enligt studen-

terna i studien är ett stort sportutbud vad gäller både mindre sporter som badminton 

och volleyboll till större publiksporter som fotboll och hockey. Dessutom betonas 

busstrafiken som når de flesta ställen och som går ofta samt Karlstads geografiska 

läge med närhet till tre storstäder som Stockholm, Göteborg och Oslo. Det finns 

också aspekter av Karlstad som kan vara både en fördel men också en nackdel, en-

ligt respondenterna. En av dessa är småstadsmentaliteten, som i sig anses vara en 

styrka men som i vissa fall kan vara ett problem. Till exempel kan det vara svårt att 

lära känna folk på program där studenterna är lite äldre och där flera är Karlstadbor, 

menar en del av respondenterna.  

 Även om kommunikationerna inom Karlstad anses som en styrka så får 

kommunikationerna till och från Karlstad sämre kritik. I denna undersökning får 

även sjukvården i Värmland både positiv och negativ kritik. Somliga anser att det 

är lätt att få sjukvård i Karlstad, medan andra anser att de inte alls fick komma till 

vårdcentralen.  

Vi kan utifrån studierna konstatera att kulturen har en avgörande betydelse 

för både den bild som sänds ut och för hur Värmland uppfattas. Bland de respon-

denter som icke är värmlänningar upplevs Värmland inte som särskilt spännande 

och kreativt. Värmlänningarna själva har en mycket positiv bild av Värmland som 

ett spännande och attraktivt län. Den bild som verkar dominera från ett utifrånper-
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spektiv, det vill säga hos icke-värmlänningar, är bilden av Värmland som genuint, 

trevligt och vackert län med goda möjligheter till kultur- och sportupplevelser.  

När det gäller resultatet från Varumärkesmätning i Västra Götaland så styr-

ker det ett möjligt påstående om att omvärldens kunskaper om Värmland är ganska 

begränsade. I undersökningen ställs också frågor om vad man tänker på när man 

hör olika regionbegrepp. När det gäller Västra Götaland svarar nästa tre av fyra 

respondenter att man tänker på Göteborg. Knappt en fjärdedel tänker på Väst-

kust/hav/kust. Frågar man i stället om Västsverige så minskar andelen som svarar 

Göteborg och istället ökar andelen som svarar Västkust/kust/hav till över hälften. 

För Värmlands del svarar mer än vad tredje person (36 procent) att man tänker på 

skog och nästan lika många att man tänker på Karlstad (35 procent). Andra svarsal-

ternativ för Värmland är Dialekt (15 procent), Sola i Karlstad (14), Sven-Ingvars 

(11), Hockey/Färjestad (9), Selma Lagerlöf (8) och Norge/nära Norge (5). 

En viktig del i varumärkesmätningen handlar om regionernas image. För att 

belysa denna redovisas i nämnda studie så kallade spindel- eller positionsdiagram. 

Dessa avser fyra olika kategorier, nämligen; 

• Funktionella värden (Framgångsrika företag, Forskning och utbildning i 

världsklass, Synliga politiker och ledare, Infrastruktur och kommunikation, 

med mera) 

• Upplevelsevärden (Vacker natur, Intressant och spännande kulturliv, Bra nö-

jesliv, Framträdande inom sport och idrott etcetera) 

• Känslomässiga värden (Trygg, Vinnande, Framtidstro, Puls med mera) samt

• Personlighet (Jordnära, Varma och positiva, Öppna och välkomnande, Mo-

derna etcetera) 

Varje positioneringskategori innehåller vardera åtta underrubriker. Exempel på så-

dan anges inom parentesen. Utifrån diagram i arbetsmaterialet har i tabell 12 sam-

manställts karaktärsdrag där Värmland sticker ut i positiv mening och sådana där 

Värmland inte utmärker sig på ett sådant sätt. Diagrammen i arbetsmaterialet har en 

femgradig skala. Siffrorna avser resultatet från ett av de fyra undersökningstillfäl-

lena. Resultaten visar enligt arbetsmaterialet små skillnader mellan de olika under-
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sökningstillfällena. Av resultaten framgår att Värmland starka sidor mest förknip-

pas med värmlänningarnas personlighet. Vacker natur är det enskilda karaktärsdrag 

som sticker ut mest positivt. Resultaten visar att Värmland inte utmärker sig på det 

positiva sätt som vi ofta tror när det gäller upplevelser i bred mening. Värmland har 

också låga positionsvärden när det gäller hårda egenskaper som Infrastruktur och 

kommunikation, Framgångsrika företag och Forskning och utbildning i världsklass. 

Tabell 20. Utmärkande drag för Värmland 
Värmland sticker ut Värmland utmärker sig inte 

Vacker natur (4,5) Moderna (3,1) 

Jordnära (4,0) Intressant och spännande kulturliv (3,3) 

Varma och positiva (4,0) Bra nöjesliv (2,5) 

Ödmjuka och sympatiska (3,9) Puls (2,2) 

Öppna och välkomnande (3,8) Forskning och utbildning i världsklass (<2) 

Trygg (3,8) Infrastruktur och kommunikation (2,0) 

Framgångsrika företag (2,7) 

Kommentar: Siffrorna bygger på tolkningar av diagram i arbetsmaterialet. Index 1-5 gäll-
er i vilken grad respondenterna instämmer med påståendena om Värmland och där 
1=instämmer inte alls och 5=instämmer helt. 
Källa: Gromark & Anselmsson, 2011

I undersökningen används också ett mått för varumärkesstyrkan. Denna 

anges för både områdena Boende, Turism och Företagande. I tabell 21 jämförs va-

rumärkesstyrkan för Västra Götaland och Värmland. Resultaten avser tre av de fyra 

undersökningstillfällena. Vid det fjärde angavs inte regionen namn på samma sätt (i 

stället för Värmland frågades om regionen Karlstad, Arvika, Filipstad och Torsby). 

Av resultaten framgår att Värmland har sin största varumärkesstyrka inom turism-

området. När det gäller detta område är också skillnaden mot Västra Götaland 

minst. Värmland har en lägre varumärkesstyrka när det gäller områdena Företag 

och Boende. När det gäller Boende är skillnaden jämfört med Västra Götaland som 

störst. 
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Tabell 21. Varumärkesområden (styrkor) för Västra Götaland och Värmland 
Västra  
Götaland   Värmland   

Undersökningstillfälle:        1 2 3 1 2 3 

Boende 3,4 3,3 3,5 2,8 2,6 2,8 

Turism 3,8 3,8 3,9 3,4 3,3 3,4 

Företag 3,4 3,3 3,5 3,0 2,8 2,9 
Kommentar: Redovisningen utgår ifrån att lågt värde innebär att inte instämma och högt 
värde att man instämmer i påståendena. 
Källa: Gromark & Anselmsson, 2011
  

Uppfattningar om det värmländska näringslivet 

Kännedomen om det värmländska näringslivet, som vi har kunnat konstatera, är 

väldigt låg bland icke värmlänningar. I studierna Uppfattningar om Värmland

(nollmätning) samt Är Värmland mer spännande (eftermätning), där studenter, fö-

retagsledare och politiker ingår i båda studierna, återspeglas denna anonymitet hos 

det värmländska näringslivet. I nollmätningen liksom i eftermätningen fick respon-

denterna ta ställning till ett antal påståenden om det värmländska näringslivet, 

bland annat huruvida Värmland har ett bra företagsklimat, en kreativ arbetsmark-

nad, huruvida det finns många intressanta företag och om de kunde tänka sig att 

etablera en verksamhet eller bo där. Tabell 22 visar resultatet från båda undersök-

ningarna. 
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Tabell 22. Påståenden om värmländska näringslivet 
Påståenden om Värmland Nollmätning 2004 Eftermätning 2008 

Jag kan tänka mig att bo i Värmland 2,9 2,8 
Jag kan tänka mig att arbeta i Värm-
land 

2,8 2,8 

Jag kan tänka mig att etablera verk-
samhet i Värmland 

2,5 2,5 

Värmland har ett bra företagarklimat 3,2 3,5 
Värmland har en kreativ arbetsmark-
nad 

2,9 3,2 

Det finns många intressanta företag i 
Värmland 

3,3 3,5 

Kommentar: Tabellen visar i vilken grad respondenterna instämmer med påståendena 
om Värmland på en skala från 1-5, där 1=instämmer inte alls och 5=instämmer helt. 
Källa: Attityd, 2004: 2008 

När dessa siffror jämförs kan vi se att den positiva inställningen till företagar- och 

arbetsmarknadsklimatet ökat marginellt, dock är det inte fler som vill bosätta sig 

eller arbeta i Värmland. Detta kan ha flera olika orsaker. Det kan antas att boende-

förhållanden eller redan etablerad social krets kan spela stor roll. Påståendena om 

respondenterna kan tänka sig att bo, arbeta eller etablera verksamhet i Värmland 

har också höga värden på standardavvikelsen, vilket innebär att det är en stor sprid-

ning i svaren och att variationen i uppfattningen är avgörande. 

 När det gäller det värmländska näringslivet generellt så menar ändå 20 pro-

cent av respondenterna, i nollmätningen, att det finns en entreprenörsanda, fram-

åtanda och ett bra företagarklimat. Det kan dock tilläggas att det är de värmländska 

näringsidkarna själva som hade denna åsikt. Totalt sett, bland både värmländska 

och icke värmländska respondenter ur näringslivet så är det så många som 71 pro-

cent som inte kan svara på hur det värmländska näringslivet ser ut. Det kan då antas 

att flertalet respondenter från Värmland vet ungefär hur det ser ut. Siffran när det 

gäller respondenter från övriga näringslivet i Sverige är med andra ord ännu högre 

än 71 procent. 

 De negativa beskrivningar som förekommer om det värmländska näringsli-

vet hänger också ihop med ovetskapen om detta, det vill säga länet uppfattas som 

osynligt och stagnerat samt att flera respondenter spontant associerar till de tradi-
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tionellt värmländska företagen inom skogsindustrin. Följande citat illustrerar detta: 

”Kanske lite ensidigt. Bygger mycket på skogsindustrin. Skulle satsa mer på turis-

men.” 

 Det är också fler kvinnor än män som inte vet hur det värmländska närings-

livet ser ut. Detta skulle dock kunna förklaras av att två tredjedelar av studenterna i 

undersökning är kvinnor, medan 70 procent respektive 76 procent av respondenter-

na inom näringslivet respektive bland politiker är män. Att det är något sämre kän-

nedom bland studenter jämfört med respondenter från näringsliv och bland politi-

ker är kanske inte särskilt uppseendeväckande.  

På frågan huruvida det finns intressanta företag i Värmland som ställdes till studen-

ter, politiker, näringslivet i Värmland och näringslivet i övriga Sverige så är det den 

sistnämnda gruppen som är mest kritisk till ett sådant påstående.    

 I en jämförelse mellan nollmätningen och eftermätningen, där både studen-

ter, företagsledare och politiker ingått, så får det värmländska näringslivet många 

positiva kommentarer, men schablonbilden är att det värmländska näringslivet do-

mineras av skogsindustri. Intressant är också att 75 procent inom det värmländska 

näringslivet uppfattar att Värmland är ett starkt och positivt varumärke utanför lä-

nets gränser. Den bild som tonar upp i dessa studier visar att verkligheten snarare 

ser annorlunda ut och att Värmland är ganska anonymt utanför länets gränser. 

 Enligt studien En trevligare upplevelse (med respondent grupperna; stu-

denter, företagsledare, politiker, invandrare och barnfamiljer) styrks påståendena 

om det värmländska näringslivets positiva syn på att verka inom länet. Drygt hälf-

ten av respondenterna svarar att de i hög grad är nöjda med att verka i Värmland 

och de som är nöjda anser att det finns ett positivt företagsklimat och att det är lätt 

att samarbeta. 57 procent av respondenterna från det värmländska näringslivet kän-

ner sig också som ambassadörer för Värmland. Detta borde tyda på att Värmland 

har starka ambassadörer när det gäller att vårda varumärket. Detta stärks av den 

positiva uppfattning som det värmländska näringslivet har själva.  

 I samma studie ställdes också frågan om huruvida respondenterna kan tän-

ka sig att bo eller arbeta inom länet. Medelvärdet för att arbeta inom Sverige blev 
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2,2 bland respondenter från övriga Sverige och att bo inom länet 2,1. Det är viktigt 

för länet att stärka bilden av det värmländska näringslivet om länet ska bli attraktivt 

att flytta till.  

 Ett ytterligare perspektiv på det värmländska näringslivet ges om man stu-

derar hur studenter väljer högskoleort. I studien Vilka är argumenten att studera vid 

högskola/universitet menar respondenterna, studenter, att det är mycket viktigt att 

det finns en tydlig koppling mellan utbildningar och näringslivet. Av denna anled-

ning är det viktigt med närhet till ett expansivt och konkurrenskraftigt näringsliv 

som har en stark image och som därigenom kan attrahera studenter. Några av stu-

denterna menar till exempel när det gäller praktik och utbildning: ”Kontakter är 

viktigt. Man har mycket i handen då. Stor fördel.” Vidare: ”Vi har varit på semina-

rium där de presenterade fadderföretag där man kan jobba halvtid och det är viktigt. 

Jag blev förvånad.” Samt: ”Då skulle jag välja den utbildningen före den andra.” 

 Det är, som nämnts, förvånansvärt få respondenter som är icke värmlän-

ningar som känner till något om det värmländska näringslivet. Den positiva bild 

som målas upp i studierna innehas främst av värmlänningar själva. Vad som fram-

går av studierna vi fördjupat oss i är inte bara ovetskap om det värmländska när-

ingslivet utan även en bild om ett stagnerat och traditionellt näringsliv.  

Värmland som ett boendealternativ - attraktionskraft 

Vad det gäller Värmland som ett attraktivt län att flytta till så behandlas detta i flera 

av studierna och då ur olika perspektiv. I studien Uppfattningar om Värmland

(nollmätning) med beslutsfattare karaktäriseras Värmland bland annat av följande 

(siffrorna visar antal procent av respondenterna som svarat på alternativet). Man 

bör också ha i åtanke att värmlänningars svar är inkluderade. 

• Bra/gemytligt/trevligt (30 procent)

• Vacker natur/mycket skog/Vatten/Vänern (29 procent)

• Trevliga människor/positiva människor (12 procent)
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• Dialekten/mentaliteten/det ordnar sig (10 procent)

• Bra boende/stor variation/utmärkt boende (10 procent)

• Entreprenörskap/bra företagsklimat/framåtanda/flexibilitet (9 

procent) 

• Bra universitet/bra utbildning/bra skola (9 procent) 

• Sola i Karlstad/värme (8 procent) 

• Centralisering/mycket koncentrerat runt Karlstad/går bra för 

Karlstadregionen (8 procent) 

• Klimatet i Värmland är trögt/passivt (7 procent) 

• Geografiskt läge/långa avstånd/långt till Stockholm/nära Norge 

(5 procent) 

• Kultur (5 procent) 

• Lagom/ungefär som i övriga Sverige (5 procent) 

• Turism/bra turistlän/outnyttjade turistresurser (5 procent). 

Sedan följer ett antal karaktäristika som nämns i färre fall än 5 procent. De negativa 

aspekter som nämns som påverkar attraktionskraften är att näringslivsklimatet är 

passivt och trögt, hög arbetslöshet, dålig sjukvård och landstingspolitik, det geogra-

fiska läget, dåliga kommunikationer samt omfattande jantelag, patriotism och ra-

sism. 

 Ovan nämns vilka attribut som förknippas med Värmland och Karlstad, 

men säger inget i sig om flyttbenägenheten eller attraktionskraften hos responden-

terna. I studien En trevligare upplevelse (där beslutsfattare ingått) belyses denna 

aspekt i något högre utsträckning. Bland annat ställs frågor för att undersöka hur 

intressant Värmland är för unga par och barnfamiljer i storstad. I undersökningen 

har respondenter från Stockholm och Göteborg ingått. Vid en analys av resultatet 

visar det sig att den främsta anledningen till att de bor i storstaden är att de är upp-

vuxna där. Jobb- och karriärmöjligheter samt storstadens utbud är också starka an-

ledningar. Det framgår även av resultatet att 87 procent av respondenterna är nöjda 
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med att bo i en storstad. 25 procent av respondenterna tyckte dock att det kunde 

vara attraktivt att bo i en mindre ort också. Då är det främst lugnet och närheten 

som de ser som fördelar, medan ett litet utbud och trångsynthet anges som de 

främsta nackdelarna. I studien dras dock slutsatsen att en bearbetning på målgrup-

pen barnfamilj i storstad, men mer, utflyttade värmlänningar, skulle kunna ge stor 

utväxling.  

 En annan intressant målgrupp som ingått i undersökningen är invandrare, 

vilka också kan identifieras som en flyttningsbenägen grupp. Även i denna mål-

grupp är storstäderna mest attraktiva som boendemiljöer. Kännedomen om Värm-

land är liten inom denna grupp. Det är 74 procent av de med ett utifrånperspektiv, 

det vill säga som inte kommer från Värmland, som inte kan ge en beskrivning eller 

associera någon egenskap med Värmland. Detta resultat visar på en målgrupp som 

skulle kunna bearbetas på ett effektivt sätt för att öka andelen invandrare som upp-

fattar arbetsmarknaden som kreativ och professionell och som därigenom kan bli 

attraherade av Värmland som boendemiljö.   

6.4 Uppsummering 

Från värmländsk sida har myndigheter och kommuner, organisationer och företag 

på olika sätt, i olika grad av samverkan och under lång tid försökt att öka informa-

tionen och förbättra kunskapen om Värmland samt genom olika kampanjer mark-

nadsföra Värmland på ett strategiskt och planerat sätt. Dessa aktiviteter och initiativ 

har ofta utgått ifrån och utvärderats genom undersökningar dels på tema Värmland 

i media/medierna, dels om olika målgruppers uppfattningar om Värmland. Ut-

gångspunkten har varit att mer information och bättre kunskap om platser och regi-

oner ger mer riktiga bilder av dessa. Någon i objektiv mening sann bild av kommu-

ner och län finns, enligt vårt synsätt, inte. Samtidigt finns säkerligen en underlig-

gande tanke om att värmlänningarnas egen bild är mer sann i bemärkelsen mångfa-

cetterad och flerbottnad än andras. Kanske kan ”dom andras” bilder i bokstavlig 

mening därmed anses som mer fyrkantig än vår egen.  I föregående kapitel kunde 
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vi konstatera att flertalet värmlänningar har en tro om att bilden av Värmland ut-

ifrån eller i andras ögon i många fall och i grunden är positiv. 

En utgångspunkt för de informations- och marknadsföringskampanjer som har ge-

nomförts för att öka kunskapen om Värmland har varit att andras bilder av Värm-

land bland annat skapas av vad som skulle kunna kallas de mediebilder som finns 

av Värmland. Vad som står i nationella tidningar, sägs i radio eller visas på TV har 

således betydelse för andras (och självfallet också våra egna) bilder av Värmland. 

Vi har tagit del av fyra undersökningar på temat Värmland i media/medierna som 

har gjorts under 2000-talet. 

Den massmediala bilden av Värmland är, som vi ser det, sammansatt. Det värm-

ländska näringslivet beskrivs i övervägande grad i positiva ordalag. Kultur/nöjen 

och sport är starka sidor i publiciteten om Värmland. Vi tycker oss kunna konstate-

ra att områden som livsmiljö och boende tar liten plats i massmediebilden av Värm-

land eller i länets budskapsplattform. Viktiga intentioner i marknadsföringen av 

platser och regioner handlar ofta om att framstå som unik och genuin. I den senaste 

av de fyra kommenterade undersökningarna höjs ett slags varnande finger för att 

driva idéerna om genuin image och tydlig profil för långt. Det finns en baksida av 

budskapet om att skilja sig från andra. Baksidan handlar om att man i omvärldens 

ögon kan framstå som allt för ”egen” och som något ”vid sidan om”. Karlstad 

framstår i samtliga fyra undersökningar som länets ”massmediala dynamo”. Mass-

mediebilden ger sig, som vi tolkar det, i mångt och mycket av sig självt och inte 

minst gäller detta vad som skulle kunna kallas för negativa nyheter. Massmediebil-

den är således svårplanerad. 

Som underlag för och uppföljning av de marknadsföringskampanjer som har gjorts 

under årens lopp har också vid ett flertal tillfällen undersökningar genomförts om 

hur olika målgrupper uppfattar och känner till Värmland. Vi har tagit del av några 

sådana som har genomförts under 2000-talet. Undersökningarnas resultat beskrivs 

utifrån tre perspektiv, nämligen; 
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• Värmland som varumärke 

• Uppfattningar om det värmländska näringslivet 

• Värmland som ett boendealternativ 

Möjligen skulle man kunna säga att undersökningarna i stora drag pekar på att 

Värmland över lag verkar ha en positiv image, om än en (ganska) anonym sådan. I 

de flesta studierna framstår Värmland som ett gemytligt landskap med vacker natur 

och trevliga människor. Vattnet och möjligheter till turism på grund av naturen och 

kulturen påverkar Värmland som varumärke. De faktiska kunskaperna om länet får 

dock bedömas som bristfälliga. Detta framgår bland annat av bilder av länets geo-

grafiska läge, som anses ligga långt norrut!. Kanske kan bilden av Värmland i om-

världens ögon sammanfattas som genuint, trevligt och vackert med goda möjlighe-

ter till kultur- och sportupplevelser. Bilden av att Värmland i omvärldens ögon i 

hög grad knyts till värmlänningarnas personlighet bekräftas också av andra studier. 

Det enskilda karaktärsdrag som sticker ut mest positivt är ”vacker natur”. Känne-

domen om det värmländska näringslivet framstår som låg.  

Vårt intryck är att genomslaget av olika kampanjer för att påverka eller öka kun-

skapen får betecknas som inte är särskilt påtagligt. Undersökningar av karaktären 

före- och eftermätningar visar således på små skillnader liksom resultatet av under-

sökningar genomförda vid olika tidpunkter eller tillfällen. Vi menar att detta pekar 

på att det är svårt att påverka bilden av Värmland i omvärldens ögon. I några av 

undersökningarna har både värmlänningar och icke värmlänningar ingått. Resulta-

ten visar ofta på skilda uppfattningar med en övervikt åt det positiva hållet för de 

förstnämnda. Undersökningarna pekar också på att företag och näringsliv i länet 

ofta ser sig som företrädare och ambassadörer för Värmland. 
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7. Att känna sig hemma är inget dumt karaktärsdrag 

I föreliggande rapport har vi ett brett syn- och angreppssätt på livsmiljö och på frå-

gan om attraktivitet. Rapporten bygger inte på egna undersökningar förutom att den 

tar ett avstamp i en undersökning gjord av Cerut om Värmlänningars syn på livs-

miljö från 2005. Utgångspunkten var från början att göra en direkt jämförbar studie 

med undersökningen från 2005. Detta visade sig dock inte vara möjligt. I stället har 

vi utgått från andras studier som gäller både det vi kallar inifrån- och utifrånper-

spektiv. Dessa andra studier har gjorts med sina syften, metoder och med sina för-

tecken. Vi har försökt att göra dessa specifika bakgrunder och sammanhang tydliga. 

Idén om att bygga på andras undersökningar har gjort vårt angreppssätt bredare än 

vad som var tänkt från början. Vi tror att den breda utgångspunkt som vi har valt 

inte är speciellt vanlig. Rapporten rymmer således många perspektiv och synvinklar 

på frågan om livsmiljö och attraktivitet. Det finns därmed en svårighet att ”knyta 

ihop säcken”. Vi tror att dessa svårigheter ska bejakas och ses som ett resultat av 

tingens ordning. Det finns en problematik i att i allt för hög grad tro på möjlighe-

terna till entydiga svar på komplexa frågor. 

Vi gör ingen bedömning av de olika undersökningarnas metodmässiga re-

levans eller av det sammanhang i vilka de har gjorts. Vi har dock försökt att göra 

dessa sammanhang och undersökningarnas premisser tydliga. 

Vår studie är relevant för den diskussion som fortlöpande pågår om Värm-

land och Värmlands framtid. Rapporten och dess resultat och slutsatser har stor 

bäring på viktiga delar av det regionala utvecklingsprogrammet för Värmland; 

Värmland växer – och känner inga gränser och projekt och initiativ med anledning 

av detta.  Idén om platsers och regioners attraktivitet blir allt viktigare i diskussio-

nen om den regionala utvecklingen och den regionala tillväxtpolitiken. Ett exempel 

är den aktuella plattformen Attraktionskraft Sverige som nyligen lanserats av När-

ingsdepartementet. Diskussionen pekar dock på att frågorna om god livsmiljö och 
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attraktivitet är svårfångade. I termer av målsättningar får vi intrycket att det mesta 

borde finnas överallt. 

Platsers och regioners attraktivitet och deras livsmiljö kan studeras med 

olika vetenskapliga synsätt. Det kan handla om perspektiv och metoder som hör 

arkitekten, ekonomen, sociologen, historiken med flera till. Vårt perspektiv och vår 

teoretiska hemvist är kulturgeografin. Vår teoretiska utgångspunkt är bland annat 

frågor om regional utveckling och det faktum att alla regioner och platser inte har 

samma förutsättningar och inte heller utvecklas på samma sätt. Förutom regional 

utveckling behandlar teorierna översiktligt frågor om kulturens betydelse för lokal 

och regional utveckling, rörlighet kontra platsförankring, platskänsla och plats-

marknadsföring. Samtliga teoriinslag har bäring på god livsmiljö och platsers at-

traktivitet.   

Platser och städer av olika storlek rymmer och formas av olika liv såsom 

näringsliv, kulturliv, socialt liv med mera. Det finns således många intressenter i 

samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen på det lokala planet. Viktigt för 

människans val av bosättning är möjligheterna för vad man uppfattar som goda 

livsbetingelser. I detta beaktas hela livssammanhanget med möjligheter för arbete, 

utbildning, offentlig och privat service, attraktiv kultur- och fritid, sociala kontakter 

samt vård och omsorg. Ett bra boende inbegriper delaktighet och engagemang på 

platsen, social och emotionell platsförankring samt möjligheter för reell och virtuell 

tillgänglighet till andra människor och platser. 

Kulturen, ofta kopplad till storstadsfrågor har varit i fokus i debatt, politik 

och forskning i Sverige under flera decennier (Andersson, 1985). Kulturens numera 

framskjutna position vid utvecklingsdiskussioner är i viss mån jämförbar med när 

miljöfrågorna fick sitt genombrott genom diskussionen om hållbar utveckling vid 

mitten av 1980-talet (Hägerhäll, 1988). Richard Florida (2002) har bidragit till att 

sätta kulturen på kartan, kopplat till lokal och regional utveckling, inte minst ge-

nom att han fått ett stort genomslag hos praktiker och att hans teorier har verkat 

inspirerande på strategier för stadsutveckling. Floridas idéer har dock flitigt debat-
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terats och kritiserats inom vetenskapliga kretsar (Aronsson och Braunerhielm, 

2011). 

Sammantaget och övergripande arbetar praktiker inom stadsplanering idag 

med frågor om att väva samman den fysiska miljön inom stadsplanering och arki-

tektur med kulturella uttryck, symboler och estetisering, för att locka fler inflyttare 

(helst kompetenta och kreativa) och att få människor att stanna kvar respektive att 

öka besöksantal och investeringar med avsikt att leda till ekonomisk tillväxt. Plats-

utvecklare arbetar således med att både skapa de rätta markörerna, till exempel 

platsvarumärken, och att skapa en attraktiv miljö på platsen (Ghilardi, 2003; Arons-

son, 2007b). Det anses viktigt att skapa en intressant bild eller berättelse om platsen 

som lockar människor. Det är också, som nämnts, fråga om en utveckling av plat-

sens materiella miljö i form av exempelvis en spännande boende- och besöksmiljö 

såväl i natur som i stadsrum (närhet till vatten, fritidsområden, arkitektur, kulturarv, 

gågator, uterum etcetera), ett attraktivt konsumtionsutbud (till exempel gallerior 

eller köpcentra) som att utveckla upplevelser och tillfälliga mötesplatser som ex-

empelvis evenemang (festivaler, konferenser eller aktiviteter inom kultur och 

sport). Sammantaget anses nyckelord som mångfald, vital kultur, lokal sär-

art/identitet, global räckvidd och öppenhet, kompetens, nätverk, mötesplatser, samt 

hållbar miljö viktiga att utveckla på platser. Uppfattningen är att sådana platser så-

väl bidrar till attraktiv livsmiljö för människor och möjliggör för kreativitet samti-

digt som de drar till sig kreativa människor. Det bör noteras att idéerna framförallt 

utgår ifrån (stor)stadens utveckling och i mindre grad handlar om gles- och lands-

bygdsutveckling. 

Av bland annat denna anledning finns numer ett växande intresse för ”al-

ternativa” samhällsplaneringsmetoder där exempelvis Cultural planning alltmer 

hamnat i fokus. I boken Att fånga platsens själ (Lundberg och Hjort, 2010) redovi-

sas metoden anpassad till planeringsprocessen i svenska kommuner och regioner. 

Utgångspunkten är huvudsakligen en gräsrotsmodell utgående från lokalsamhället 

med dess värden och resurser.  Cultural planning är en metod som utgår ifrån ett 

brett kulturbegrepp och att varje plats och område har kulturella möjligheter som 
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kan tas tillvara och där invånarnas delaktighet och engagemang är viktiga för ökad 

livskvalitet (Ghilardi, 2003). Syftet är att skapa en kreativ miljö som ger möjlighe-

ter för ett gott liv för människor. Ett samhälle får liv genom mänsklig aktivitet. Den 

materiella strukturen som byggnader, gator och torg utgör ramen, men det är invå-

narna och deras verksamhet och deras förhoppningar som utgör essensen i ett sam-

hälle (Hjorth, 2010:100-101).  

Utgångspunkten inom Cultural planning är att föra in kulturella perspektiv 

i samhällsplaneringen och att framhäva det unika och därmed undvika utslätning 

och standardisering av en plats. Prioritet läggs vid identitet, särart samt kreativitet 

med syftet en attraktiv livsmiljö för invånare och besökare. Även den konstnärliga 

kulturen kan komma in i planeringen i form av olika typer av gestaltning av till ex-

empel teman och berättelser ur den levda kulturen. I metoden ingår att man allsidigt 

kartlägger platsens kulturella resurser (Lindkvist, Månsson, Bergman, 2010:73). Ett 

helhetligt och sektorsövergripande perspektiv krävs i samhällsplaneringen och del-

vis krävs nya metoder för att integrera ”mjuka” faktorer och för att säkra medbor-

garinflytande. Cultural planning är både fråga om ”underifrån” planering och en 

involvering av kompetens ”ovanifrån” inom samhällets alla funktioner. Det ideala 

är när till exempel stadsplanerare samverkar med de boende på platsen samt med 

konstnärer. Processen i arbetet med Cultural planning kan skapa ett ökat kollektivt 

socialt kapital respektive ett ökat individuellt kulturellt kapital (Lundberg & Hjort, 

2010). 

Vår rapport handlar om synen på livsmiljön i Värmland och om betydelsen 

av en attraktiv sådan. Rapportens utgångspunkt är att livsmiljön är ett komplext 

begrepp som innesluter många dimensioner om hur det är att bo och arbeta på en 

plats eller i en region. Livsmiljön är något helt. Den handlar i hög grad om hur vi 

bor och tillgängligheten till arbete, utbildning, service, kultur- och fritidsmöjlighe-

ter med mera. Men den handlar också om näringslivsklimat och viljan hos företag 

och näringsliv att utvecklas och investera. Attraktivitet och dragningskraft hos en 

plats eller region speglas också av upplevelser och besöksnäringens samt kulturella 

och kreativa näringars utveckling. 
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Vi menar att livsmiljön kan ha olika geografier. Med livsmiljön kan avses 

allt från bostadsområdet, platsen, kommunen till länet och kanske till och med 

landsdelen (storregionen). Frågor om hur livsmiljön är eller upplevs kan därför stäl-

las på olika sätt. Dessa olika sätt att fråga bör observeras när man tar del av under-

sökningar om livsmiljön. Att i relativ mening ha nära till sådant som inte finns på 

plats kan vara en del av den goda livsmiljön och platsers attraktivitet. 

Livsmiljön och attraktiviteten hos platser och regioner kan upplevas på oli-

ka sätt. I vår rapport skiljer vi på vad vi kallar ett inifrån- och utifrånperspektiv. Vi 

menar att kännedom om, erfarenheter av och upplevelser spelar roll för hur vi ser 

på och bedömer att livsmiljön är på olika platser. Ju ytligare dessa är ju mer stereo-

typ blir bilden som man har. Men även ett inifrånperspektiv varierar efter var vi 

befinner oss i livscykeln. Resultat från undersökningar som vi refererar visar såle-

des på skillnader i synen på den värmländska livsmiljön mellan till exempel ung-

domar och äldre. Vi tror att dessa skillnader mellan generationer ofta är ganska ge-

nerella och inte speciellt specifika för Värmland. Detta gör inte skillnaderna mindre 

intressanta, snarare tvärt om. Skillnaden mellan generationer visar på en ”mental 

urbanisering” i form av att många ungdomars värderingar och attityder är positiva 

till platser och regioner som ger möjlighet till utbildning, arbete, karriär och boen-

de. 

Vi menar att Värmland på många sätt delar sin situation och sin regionala 

problematik med många andra län och regioner i Sverige och troligen också i Euro-

pa. Urbaniseringen är en tung kraft och en kraft som inte minst i Sverige har tagit 

ny fart sedan början av 2000-talet. Alla trender och teser har dock sina motkrafter 

och antiteser. Det finns alltid tankar, attityder och värderingar och det tas initiativ 

och det finns personer som gör val på tvärs.  

Vi redovisar i rapporten siffror om befolkningsutveckling och bostadsbyg-

gande för Värmland och dess kommuner. Vi vill med statistiken visa att befolk-

ningsutvecklingen demografiskt har olika orsaker. Dessa orsaker handlar om ålder-

struktur, fruktsamhetstal, dödlighet, inhemsk och utrikes flyttningar. Den utländska 

migrationen har under flera decennier haft en påtaglig betydelse för Värmlands be-
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folkningsutveckling, det vill säga dess nettobidrag har varit påtagligt. Vårt övergri-

pande budskap med redovisningen är bland annat att diskussionen om Värmlands 

befolkningsutveckling enligt vår mening allt för mycket handlar om just nettoför-

ändringar och i allt för liten grad om de stora bruttorörelser som ligger bakom des-

sa. Bara för att det flyttar ut några fler än vad som flyttar in, det vill säga nettoflytt-

ningen är negativ så menar vi att etiketten utflyttningslän för tankarna fler. Under 

år 2011 flyttade, enligt SCB, nästan 13 500 personer in till Värmland från andra län 

i landet (exklusive utländsk flyttning). Diskussionen om och kommentarerna röran-

de Värmlands befolkningsutveckling visar att det politiska inflytandet över utveck-

lingen är ganska begränsat.  På ett enträget sätt arbetas det i länets kommuner med 

att i vardagen få utvecklingen att gå åt rätt håll. Erfarenheterna visar att ingen en-

sam har lösningen eller svaret.  

En viktig del i den statistiska beskrivningen av befolkningsutvecklingen i 

länet och dess kommuner handlar om den ökade rörligheten och att allt fler pendlar 

allt längre. Inom samhällsplaneringen och det regionala tillväxtarbetet talas allt mer 

om regionförstoring i bland annat bemärkelsen att de lokala arbetsmarknadsregio-

nerna blir större och större. Den ökade pendlingen pekar på att vi blir allt friare i 

vårt val av boplats i förhållande till var vi har vår arbetsplats. Valet av boplats kan 

således bli mer mångdimensionellt än att för många bara handla om närhet till job-

bet. Utvecklingen mot ökad pendling och allt större lokala arbetsmarknadsregioner 

talar för ett allt tydligare samarbete kommunerna emellan när det gäller den över-

siktliga samhällsplaneringen. I den kommunala översiktsplaneringen borde idén om 

mellankommunala frågor ges större utrymme och det regionala tillväxtarbetet borde 

ges tydligare kopplingar till samhällsplaneringen i bredare mening.  

Det är också tydligt att bostadsutvecklingen karaktärsdrag allt mer har 

marknadens förtecken. Begreppet efterfrågan är i allt högre grad mera centralt än 

begreppet behov. Bostadsbyggandet blir därmed en allt mer central indikator på hur 

investerare och andra ser på Värmlands framtid. Sammanställningar av kommuner-

nas prognoser över bostadsbyggandet visar att det faktiska byggandet år efter år 

ligger på en påtagligt lägre nivå än vad kommunerna önskar. Samtliga kommuner 
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lyfter fram betydelsen av attraktiva lägen som en viktig utgångspunkt för bostads-

planering och bostadsbyggande. Få kommuner påtalar frågor som handlar om utsat-

ta grupper, social segregation, bostäder för ungdomar etcetera. 

Enligt de undersökningar, som vi refererar, tycks de flesta personer i Värm-

land i stora drag trivas där de bor. De flesta menar att tryggheten är god, att upp-

växtmiljön för barn är bra, att de sociala kontakterna överlag är goda och att man 

kan lita på andra. Samtidigt är det många som byter bostad och flyttar varje år. 

Möjligheterna till detta är säkerligen en viktig dimension i en god och attraktiv 

livsmiljö. Värmlänningen tycks trivas där man bor oavsett om man bor i centralort, 

mindre ort eller på landet. Mer utslagsgivande för hur bra man trivs är på vilket sätt 

man bor, till exempel om man bor i hyreslägenhet eller villa. Skillnaderna mellan 

olika kommuner är dock i många fall tydliga. Ett i SCB:s medborgarundersökning-

ar är Nöjdregion-index, som på ett sammanfattande sätt försöker fånga hur nöjd 

invånarna är med kommunen. På en hundragradig skala varierar indexet från cirka 

70 för Karlstad, Hammarö och Sunne till cirka 50 för Storfors, Eda och Hagfors. 

Sammantaget menar vi att det är svårt att normera vad som är en god livsmiljö. 

Livsmiljön är således något komplext och mångdimensionellt. Det består av många 

delar men är också något helt. Vi tror att det är viktigt att försöka ta reda på hur 

folk upplever livsmiljön i olika delar av länet och att sådan information borde kun-

na användas mer i diskussioner om Värmlands utveckling och i samhällsplanering-

en i bred mening.  

Naturen är enligt värmlänningarna ett viktigare inslag i god livsmiljö än 

kulturen. Med kultur i detta sammanhang avses framförallt den så kallade finkultu-

ren. Servicefrågorna är viktiga och inte sällan vill man att närheten eller tillgäng-

ligheten till olika funktioner skulle vara bättre än vad den är. Nedläggningar och 

centralisering är, tror vi, en alltmer påtaglig problematik på många håll. Även om 

man vänjer sig så är det säkerligen så att en urholkning av serviceutbudet spelar roll 

för den lokala livsmiljön på sikt. 

Skillnaderna mellan män och kvinnors bedömningar av olika slag får över-

lag betecknas som små. Däremot finns i många bedömningar ett tydligt ålders-
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mönster. Äldre personer har ofta en mer positiv inställning till vad som finns och 

hur det är än yngre personer. Detta är säkerligen ett observandum, men också ett 

faktum som vi tror att Värmland delar med många andra län. 

Vi menar att de olika undersökningarna visar på stora likheter i resultat och 

utfall. Vi tror därför att det finns stor stabilitet över tiden i uppfattningar av livsmil-

jön och när det gäller länets situation och attraktivitet. 

Många anser också att även andra värmlänningar (och inte bara de själva) 

ser positivt på livsmiljön i länet och också att det stora flertalet utanför Värmland 

gör det. Det finns möjligen en stark självbild i att vara värmlänning eller att bo i 

Värmland.  

De studier som vi refererar om mediebilden av Värmland visar på en sam-

mansatt bild och en bild som per definition säkerligen är svårpåverkad. De studier 

som har gjorts under 2000-talet visar i allt väsentligt att det värmländska näringsli-

vet beskrivs i positiva ordalag. Det värmländska näringslivet är konkurrenskraftigt, 

exportinriktat och det investerar i Värmland. Även kulturen och delvis besöksnär-

ingen beskrivs som starka sidor och med positiva förtecken. Frågor som handlar om 

boende och livsmiljö har ingen framträdande roll när det gäller medias bevakning 

av Värmland. Det finns i policydokument om Värmlands karaktärsdrag en tanke 

om Värmland som något genuint och unikt. Slutsatser i den senaste medieunder-

sökningen visar att sådana intentioner har en baksida. Det finns en risk för att 

Värmland framställs och upplevs som något långt bort och vid sidan om. Vi menar 

att dessa slutsatser bör tas på allvar. 

Det har sedan flera decennier funnits tydliga intentioner och tagits initiativ 

som handlar om att på olika sätt öka kunskaperna om Värmland och att marknads-

föra eller sälja Värmland.  De regionala initiativen har i olika utsträckning haft sina 

kommunala motsvarigheter. Att på olika sätt informera om eller på skilda sätt låta 

tala om sig hör det lokala och regionala utvecklingsarbetet till. Som ett led i upp-

följningen och utvärderingen av de regionala aktiviteterna har gjorts ett antal mark-

nadsundersökningar som handlar om hur personer – inte sällan makthavare inom 

näringsliv, politik och föreningsliv – ser på Värmland. Undersökningarna har hand-
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lat om omvärldens bilder av Värmland. Vår tolkning av resultaten är att genomsla-

get av olika aktiviteter är långt ifrån påtagligt. Detta innebär inte att vi tycker att 

initiativen inte skulle ha tagits och aktiviteterna inte ha gjorts. Möjligen pekar re-

sultaten på stor ödmjukhet i genomslag och effekter. 

Symbolvärdet för Värmland skiljer sig mellan ett inifrån- respektive ut-

ifrånperspektiv, det vill säga utifrån respondenter som är bofasta eller besökare i 

regionen. Bofastas symbolvärde har oftare koppling till en kulturell identitet, vilket 

verkar vara fallet även för värmlänningar, medan tillfälliga besökare har med sig ett 

symbolvärde som ofta överensstämmer med konsumtionsinriktade symboler som i 

det här fallet också stämmer med den mediala bilden, det vill säga den bild som 

medvetet förmedlas till besökare (Wahlström, 1984, 1994). Vi kan konstatera att 

det är svårt att förändra en bild av en region eller stad under bara några år. Det tar 

förmodligen betydligt längre tid än så för att förändra bilden av Värmland bland 

icke värmlänningar. Viktigt att reflektera över är att det symbolvärde och den bild 

som fastnat hos respondenter som ingått i de studier vi fördjupat oss i är starkt 

kopplade till besöksnäringen i Värmland. Om vi backar tillbaka till det strategiska 

arbete som idag görs kring varumärket Värmland genom exempelvis Budskaps-

plattform för varumärket Värmland (Region Värmland & Länsstyrelsen i Värm-

land, 2009) och Strategi för Värmlands turism (Region Värmland, 2009b) är resul-

tatet inte förvånansvärt. Varumärkesarbetet i Värmland syftar till att positionera 

Värmland och att lyfta fram bilder av Värmland som utomstående ska bära med 

sig. I kapitel 1 har både Budskapsplattform för varumärket Värmland och Strategin 

för Värmlands turism presenterats. Här framgår att de egenskaper som ingår i det så 

kallade varumärkeshjulet är kultur, natur, sport, goa glada värmlänningar, dialekt, 

berättelser, rally, älgar och så vidare. Här framgår även att det utifrån ett mottagar-

perspektiv lyfts fram fördelar som bra image, jakt, jobbmöjligheter, kultur, närhet, 

trevligt, underhållande och upplevelser. Turismstrategin för Värmland vänder sig 

direkt till besöksnäringen och fokuserar främst på de tillfälliga besökarna till regio-

nen. Strategin vänder sig inte till företagare och med en målsättning att attrahera 

nya företag och nya invånare. Även för dessa lyfts kultur, natur, vildmark, idrott, 
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teater, mat, glädje, berättande, konsthantverk, författare, musik, vintersport, shop-

ping och evenemang med mera fram. De varumärken som förmedlas av Värmland 

riktar sig snarare till besöksnäringen än till företagsledare, politiker och organisa-

tionsledare. En slutsats bör således vara att det krävs en annan bild och en annan 

inriktning på varumärkesarbetet för att nå fram till företagsledare och politiker än 

en traditionell turistisk bild av länet. Kunskap om regionen måste kopplas ihop med 

den bild som förmedlas utåt. Utmaningen är att stärka bilden av Värmlands företa-

gande och näringsliv utanför länet. Kunskapen om Värmlands näringsliv är svag 

utanför länet och synen på Värmland utifrån ett inifrån- och ett utifrånperspektiv 

skiljer sig. Det värmländska näringslivet måste således bli varse skillnaden i kun-

skap. 

  Det är förvånansvärt många som inte vet någonting alls om Värmland, som 

knappt vet vart länet ligger eller som inte kan relatera några egenskaper till Värm-

land. Detta är en slutsats som kan dras då okunskapen om länet är tydlig och att 

Värmland inte tycks ha en tydlig ”plats på kartan”. Att kommunicera sina unika 

egenskaper utanför regionens gränser handlar om platsmarknadsföring. En region 

med stark profil och en stark image har stora fördelar både när det gäller att attrahe-

ra besökare, företag och nya invånare (Morgan och Pritchard, 1999; Morgan, Prit-

chard och Pride, 2002). Det har också stora fördelar när det gäller att behålla be-

folkning, att stärka invånares självkänsla och att få det egna näringslivet att våga 

satsa mer. Tydligt är att platsmarknadsföring ofta handlar om att framhäva lokala 

och regionala karaktärsdrag, unikheter, i form av kultur, natur och konsumtion 

(O’Dell, 2002), som är mer riktat mot upplevelser än specifikt riktat mot näringsliv 

och företagsetableringar.  Många kommuner lyfter dock, i sin strävan att berätta om 

sina företräden, alltmer fram samma saker. Löfgren (2005, s.33) skriver på följande 

sätt angående detta förhållande. ”Över hela världen möter vi liknande projekt, som 

försöker skapa en lokal profil med hjälp av en global, kulturell grammatik. Risken 

är hela tiden imitation och en trivialisering som inte förmår ta tillvara den egna 

platsens speciella förutsättningar”.  
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Hospers (2010) menar att platsmarknadsföring är betydligt mera komplex än 

produktmarknadsföring. Platser påverkar människor på ett helt annorlunda sätt än 

vad produkter gör. Platser har betydelse, bland annat emotionellt i form av plats-

känsla och genom socioekonomiska band. Enligt Hospers använder de flesta städer 

det som han benämner ”kall” marknadsföring vilket i korta ordalag innebär att man 

överför produktmarknadsföringens traditionella idéer till platsmarknadsföring. 

Hospers poängterar att det gäller att skilja på målgrupperna boende, inflyttare, tu-

rister och företag. När det gäller boende, inflyttare och i viss mån företag förordar 

Hospers så kallad ”varm” marknadsföring. Denna riktas till människor som har 

emotionella eller socioekonomiska band till den aktuella platsen. Hospers menar att 

detta är den rumsliga motsvarigheten till relationsmarknadsföring. Den övergripan-

de frågan är: Hur behålla existerande målgrupper? Härvid menar Hospers att man 

bör utgå från de redan boende på platsen, deras behov och deras upplevda platsvär-

den som bidrar till den goda eller attraktiva livsmiljön. En annan viktig gruppering 

att vända sig till är utflyttare med emotionella band till platsen som därmed kan bli 

återinflyttare. I viss mån kan samma resonemang föras vad gäller företag. Däremot 

för turister och till delar nyinflyttare är ofta markörer/symbolvärden viktiga vilket 

innebär att för dessa grupper kan mera traditionellt orienterad produktmarknadsfö-

ring användas. 

Vi kan konstatera att det för Värmlands del är viktigt att reflektera över vilka 

som är målgrupperna och vad budskapet om Värmland är, att utvärdera och eventu-

ellt förändra budskapet. Det är dock, som nämnts, svårt att förändra bilder av plat-

ser genom traditionell marknadsföring. Att förändra bilder av platser är en långsik-

tig process som bygger på vad man skapar och gör. I projektet Attraktiva Värmland 

(se kapitel 1), som startade 2010 och pågår till och med 2012, satsar regionen ge-

nom Region Värmland strategiskt på att öka Värmlands befolkning och att stärka 

regionens behov av kompetens. Målsättningen med projektet är att Värmland ska 

framstå som attraktivt att bo och verka i. Utgångspunkten är att en väg för företags-

etableringar och för människor att eventuellt flytta till regionen är att börja med ett 

besök. Besöksnäringen anses därför som en viktig inkörsport. Motivet att jobba 
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med samma budskapsplattform och varumärke har således inte förändrats. Projektet 

Attraktiva Värmland arbetar dock även med en besöka, en bo och en etablera del.    

Kvinnor verkar också ha sämre kännedom än män om Värmland. Detta re-

sultat kan ses både ur ett positivt men också negativt perspektiv. Negativt av den 

anledningen att marknadsföringsbudskap och medial exponering inte verkar nå 

fram eller försvinner i mediebruset i största allmänhet, men positivt då det underlät-

tar bland dessa att etablera en annan bild bland målgruppen än den som de flesta 

har. Denna grupp borde vara lättare att bearbeta då de inte redan har en uppfattning 

om Värmland.  

 I marknadsföringsarbete generellt fokuseras vilka medier som målgrupper-

na i realiteten konsumerar, förbättring av kommunikationsnät till och från en regi-

on, kännedomen om regionen, samt fokusering på de specifika målgrupper som 

verkar ha sämre kännedom. I det här fallet kvinnliga målgrupper eftersom de verkar 

ha sämre kännedom samt att kvinnor generellt sett är mer flyttningsbenägna än 

män.  

Det finns en anledning att fundera över varför inifrånperspektivet respekti-

ve utifrånperspektivet skiljer sig åt när det gäller uppfattningen om det värmländska 

näringslivet och varumärket. Med en positiv inställning och positiva näringsidkare 

som ambassadörer borde bilden av det värmländska näringslivet smitta av sig utan-

för regionen.  Istället tonar en anonym bild upp utanför länets gränser. Näringslivet 

i regionen bör således ta ett enat grepp och stärker bilden om det värmländska när-

ingslivet. Budskapet kring vad det värmländska näringslivet står för behöver kom-

municeras utifrån dagens verklighet. Det är en viktig förutsättning både för att kun-

na attrahera nya företag och nya invånare i länet. Studierna visar att det är förhål-

landevis få som kan tänka sig att bo, arbeta eller etablera en verksamhet i Värm-

land. De klustersatsningar som gjorts i Värmland är dock inte inkluderade i under-

sökningarna. Bilden hade kanhända blivit annorlunda om dessa funnits med. Tan-

ken med klusterinitiativ syftar till att marknadsföra Värmland näringslivsmässigt. 

 För att attrahera både nya invånare och företagare krävs att platsens bytes-

värde är attraktivt, det vill säga att det erbjuds möjligheter till sysselsättning och en 
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attraktiv näringsverksamhet på platsen (Wahlström, 1984, 1994). Lika viktigt som 

en attraktiv boendemiljö är avgörande för att attrahera nya invånare är det en viktig 

parameter för att företag ska etablera sig på en ort. Företag lockas av attraktiva bo-

endemiljöer för sina anställda. En ort med en levande kulturmiljö och ett attraktivt 

kulturutbud som attraherar anställda är en förutsättning för företagsetablering 

(Aronsson & Braunerhielm, 2011).  Kulturen som en resurs för Värmland lyfts som 

en viktig egenskap i Budskapsplattformen för varumärket Värmland. Här lyfts den 

folkliga kulturen, den goa glada värmlänningen fram, musik, berättelser och upple-

velser med mera. Det är en kultur som främst riktar sig till besökare och till att 

locka till aktiviteter för boende i regionen. Det är en kultur som kan erbjuda en god 

och attraktiv livsmiljö för anställda inom näringslivet.  

De reflektioner man kan göra är sammanfattningsvis att notera att de karak-

tärsdrag som Värmland förknippas med är viktiga symboler för regionen. Dessa 

symbolvärden är starkt förknippade med platsen och regionen och kan variera be-

roende på om de är kopplade till bofasta eller besökare och vilken relation besökare 

har till platsen. I relation till symbolvärden är det även viktigt att lyfta fram bety-

delsen av bytesvärden, det vill säga värden för boende på platsen som innebär att 

det finns möjligheter till sysselsättning eller olika typer av näringsverksamhet på 

platsen. Detta sänder också ut viktiga signaler som är betydelsefulla när det gäller 

att skapa en attraktiv boendemiljö. Dessa signaler bidrar också till en stärkt själv-

känsla hos boende, det egna näringslivet vågar mer, nyetableringar ökar, ungdomar 

stannar kvar, utflyttare återvänder och möjligheter till nya satsningar från staten 

ökar. Företag, boende och kreativa människor söker sig till de miljöer där utveck-

lingen är som mest positiv. 

På ett självklart sätt satsar alla platser på kommunikationsinitiativ och 

marknadsföringsinsatser. Insatserna kan handla om sponsring av upplevelser, om 

deltagandet i mässor, om hemsidor och sociala media, om trycksaker och annonser. 

Det finns således många frågor att diskutera när det gäller insatser för att låta tala 

om sig. Marknadsföringsaktiviteter genomförs med ett projektmässigt arbetssätt där 

målsättningar, målgrupper och tidsmässigt avgränsade aktiviteter beskrivs och be-
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drivs. Den projektkultur som har tagit överhanden när det gäller det regionala till-

växtarbetet ger dock ett intryck av att det i allt för hög grad börjas om på nytt i var-

je projekt – projekten sker ad hoc mässigt och därmed har erfarenheter och kontinu-

itet svårt att få utrymme. 
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Bilaga   

Tillhörande Trivsel (och trygghet) 

Kommentar: Frågorna lyder: Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och 
misshandel? / Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du och dina närmas-
te kan känna er? 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar 
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Kommentar: Frågorna lyder: Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar 
och nätter/ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar 
och nätter? 
Källa: SCB: s medborgarundersökningar 
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Kommentar: Frågorna lyder: Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i 
hemmet?/ Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du kan känna dig mot 
stöld och inbrott? 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar 
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Tillhörande Natur, kultur och fritid 

Fritidsmöjligheter   
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Totalt 65 73 69 74 61 44 44 62 63 65 56

Kön 
Kvinnor 64 76 73 74 62 42 46 62 64 68 56

Män 66 71 65 74 59 46 43 62 62 63 56

Ålder 
18-24 år 59 72 64 66 54 29 32 55 54 59 55

25-34 år 60 74 57 71 51 40 38 53 61 62 54

35-44 år 64 71 73 77 61 42 50 63 63 66 59

45-54 år 66 69 68 74 61 48 43 59 67 67 54

55-64 år 68 76 67 74 61 44 47 66 62 67 54

65-74 år 64 75 74 78 69 43 48 67 65 70 57

75 - år 68 79 76 75 65 58 43 70 67 62 60

Var bor du? 
Kommunens centralort 67 74 69 75 62 37 44 63 65 63 59

Annan tätort 62 72 67 69 53 43 39 59 58 67 51

Utanför tätort 64 70 67 74 59 49 45 63 61 66 55

Boendetid 
0-2 år 64 70 67 70 56 46 40 68 61 63 X

3-5 år 72 75 61 75 64 37 59 60 61 61 64

6-10 år 58 74 67 73 66 36 42 61 65 70 53

11 - år 65 74 70 75 60 46 43 62 63 66 56
Kommentar: Betygsindexet baseras på följande frågor: (undersökningar gjorda t.o.m. våren 2010) 
Hur nöjd är du med din kommun vad gäller… …möjligheterna till natur- och frilufts-
liv?...möjligheterna att utöva dina fritidsaktiviteter? …tillgången till utflyktsmål? …möjligheterna till 
föreningsliv? …tillgången till kulturaktiveter? …tillgången till sport- och idrottsevenemang? Före-
ställ dig en kommun med ideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommer fritidsmöjlighe-
terna i din kommun? (undersökningar gjorda fr.o.m. hösten 2010) Hur ser du på… …tillgången till 
parker, grönområden och natur? …möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, 
kultur, friluftsliv, föreningsliv? …tillgången till idrottsevenemang? …tillgången till kulturevenemang? 
…nöjesutbudet?  
Källa: SCB:s medborgarundersökningar 
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Kommentar: Betygsindexet baseras på följande frågor: (undersökningar gjorda t.o.m. våren 2010) 
Hur nöjd är du med din kommun vad gäller: utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd? 
…tillgången till bank och post inom rimligt avstånd? …nöjesutbudet av andra affärer och service 
inom rimligt avstånd?...nöjesutbudet inom rimligt avstånd? Föreställ dig en kommun med idealt 
kommersiellt utbud. Hur nära ett sådant ideal kommer det kommersiella utbudet i din kommun? 
(undersökningar gjorda fr.o.m. hösten 2010) Hur ser du på… …utbudet av livsmedelsaffärer inom 
rimligt avstånd? …utbudet av andra affärer och service inom rimligt avstånd? …utbudet av kafé-
er/barer/restauranger inom rimligt avstånd?  
Källa: SCB:s medborgarundersökningar   
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Tillhörande Värmlänningarnas syn på sin kommun i helhet 

Kommentar: Frågan lyder: Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och 
leva på?
Källa: SCB:s medborgarundersökningar 
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Kommentar: Frågan lyder: Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och 
leva på?
Källa: SCB:s medborgarundersökningar
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Kommentar: Frågorna lyder: Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva 
på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer? 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar
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Rekommendation 
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Totalt 51 81 68 77 64 67 49 77 47 55 58

Kön 
Kvinnor 52 83 69 76 63 68 46 78 44 53 56
Män 51 79 68 78 64 66 52 77 49 57 60

Ålder
18-24 år 38 78 54 67 41 53 29 70 44 49 52
25-34 år 50 82 68 63 53 55 48 75 50 55 49
35-44 år 41 79 71 80 66 69 46 77 47 54 55
45-54 år 50 77 69 78 65 67 50 77 43 52 51
55-64 år 53 83 65 80 66 70 48 81 49 50 61
65-74 år 53 82 76 82 74 69 58 81 46 63 69
75 - år 68 88 77 82 74 83 58 80 47 60 68
Boendeområde 
Kommunens centralort 51 84 69 78 65 64 45 76 45 51 57
Annan tätort 53 75 68 70 55 66 42 79 57 59 62
Utanför tätort 50 72 66 77 62 70 55 78 48 60 58

Boendetid
0-2 år 56 75 76 67 66 56 45 69 57 70 X
3-5 år 42 83 63 72 67 58 42 73 61 63 51
6-10 år 50 85 69 71 71 63 41 82 42 60 59
11 - år 52 81 69 78 63 68 51 78 44 54 59
Kommentar: Frågan lyder: Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun? 
Betygsindex
Källa: SCB:s medborgarundersökningar 
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