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Sammanfattning
LISA, landsbygdsutveckling i Scandinavia är ett projekt som startade år 2009 och kommer att
fortgå till år 2012. Projektet är verksamt på ett flertal orter i norden, där ett behov av just
landsbygdsutveckling finns. Problematiken som utgör detta behov för förändring och
utveckling på orterna, är bland annat vikande service, försämrade transporter, brister i
kompetensförsörjning till företagen, arbetslöshet och då risken för avveckling. Genom vår
uppdragsgivare inom projektet LISA fick vi kontakt med två byar där vi genomförde vårt
specifika arbete. De två byarna som vi arbetar i är Knäred och Ysby som båda tillhör Laholms
kommun.
Det vårt arbete går ut på är lite olika i de båda byarna. I Knäred var en undersökning redan
påbörjad. Det som fattades var en kvalitativ studie av de boendes attityder kring hur det är att
leva och bo i Knäred - Detta fick vi i uppdrag att göra genom intervjuer. I Ysby var inget
arbete påbörjat, men även där vill man ha vetskap kring de boendes attityder och vår uppgift
blev att få en start på detta arbete som ett befintligt bygdelag sedan ska arbeta vidare med. Vi
gjorde en grundlig enkätundersökning som gav resultat som de som tar vid sedan kan fortsätta
arbeta med.
Sökord: LISA, LANDSBYGDSUTVECKLING, KNÄRED, YSBY, ATTITYDER
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Abstract
LISA, rural development in Scandinavia is a project that started in 2009 and will run until
2012. The project is active in several locations in the nordic countries, where it is truly
needed. The problem is that this need for change and development in these locations,
include poor service, lack of transportation, lack of skills to companies, unemployment and
the risk of liquidation. Through our employers in the project LISA, we made contact with the
two villages where we will implement our specific work. The two villages that we work in are
Knäred

and

Ysby

which

both

belong

to

the

community

Laholm.

Our job is a bit different in the two villages. In Knäred there was a questionnaire survey
already made and work begun, because the intention was that we would complete this and
thereafter produce a completed base on how the residents attitudes are about what it means to
truly live in Knäred. We did this through a qualitative study with interviews. In Ysby the
project was still in a planning stage. Here we have used a quantitative method and handed out
questionnaires, to an existing bygdelag in the village since the very be able to take over and
continue.
We intend to present our results in Knäred through complex texts, where a description of the
residents attitudes are evaluated. And our proposal on what could be done with the material.
In Knäred we will provide a booklet of diagrams as a result of the survey.

Keywords: LISA, RURAL DEVELOPMENT, KNÄRED, Ysby, ATTITUDES
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I detta inledande avsnitt vill vi ge en inblick i hur och vårt projekt startade. Vi vill också
redogöra för vad syftet med det hela är och vilka frågeställningar som kommer att besvaras
genom studien.

1.Inledning
I kursen socialt utvecklingsarbete valde vi i vår grupp att engagera oss i ett uppdrag under
projektet LISA, Landsbygdsutveckling I Scandinavia. Ett projekt som finns i flera av de
nordiska länderna, i kommuner som har ett behov utav just landsbygdsutveckling. Vår studie
kommer att avgränsas till två byar. Dels till Knäred som LISA är aktiv i men vi kommer även
vid sidan av också göra ett mindre arbete i Ysby där LISA inte är aktiv, men där det finns ett
bygdelag som ska påbörja ett landsbygdsarbete som också ville ha lite hjälp. De båda byarna
ligger i Laholms kommun. Det vi koncentrerar oss på i vår studie är hur de boendes attityder i
Knäred respektive Ysby är, kring hur det är att leva och bo i just de byarna.

2. Syfte
Med vårt arbete ska ett material för hur de boende själva upplever att det är att leva och bo i
Knäred respektive Ysby redovisas – de boendes attityder kring byarna. Förhoppningen med
detta är att de som arbetar med projektet LISA och i Ysbys bygdelag kan använda denna
kunskap i sitt arbete för utveckling i Knäred respektive Ysby. Vet man vilka attityder som
finns bland de boende kan man ta vara på det positiva och arbeta för att förändra det negativa.
Vi vill också redovisa för de boendes egna tips och idéer kring vad som skulle göra Knäred
eller Ysby till mer attraktiva boendeplatser. Vi i gruppen kommer att analysera materialet
genom vår teoretiska referensram, som också utmynnar i tankar kring vissa eventuella
åtgärder.
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3. Frågeställningar
3.1 Huvudfrågeställning
•

Hur är de boendes attityder kring hur det är att leva och bo i Knäred respektive Ysby?

3.2 Delfrågor
Då vi ställt frågor kring de boendes attityder gentemot aspekter som påverkar hur det är att
leva och bo i Knäred, har vi ställt tre frågor för att komma djupare in på svaren. Detta för att
vi ville arbeta ur ett empowermnet perspektiv och har detta i vår teoretiska referensram som vi
vill utgå ifrån. Med ”Mötet i tre frågor” Syftet är också att få i gång de boendes tankar kring
deras eget engagemang i frågorna.
•

Vad tycker de boende om – Aktiviteter/föreningsliv, Kollektivtrafiken, tryggheten,
gemenskapen, servicen, den visuella miljön, en mångfald av människor, förändring
och utveckling i byn (LISA)

•

Varför tycker de boende som dem gör?

•

Hur tycker de boende själva att man kan ta vara på det positiva men
förändra/utveckla det negativa? Vem tycker de boende ska ta ansvaret?
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I detta avsnitt kommer en redogörelse för utvalda teoretiska begrepp. Dessa kommer vi att
använda oss utav då vi senare analyserar vårt material - Det kan då vara bra att veta att man
kan återgå till denna del för en klar redogörelse av all teori om något senare skulle kännas
oklart.

4. Teoretisk referensram
4.1 Empowerment i grupp
Askheim menar i sin bok ”Empowerment” (2007) att kollektiv empowerment är viktig för
samhället i stort. Att människor i liknande situationer som upplever liknande problematik
solidariserar med varandra och att andra solidariserar sig med dem är ett utryck till vad som
kan bli en början till detta - Människor med liknande erfarenheter finner en gemenskap. I
boken ”empowerment” använder författarna sig utav begreppet ”emotionell energi” Har man
låg emotionell energi har man en stor skamkänsla, som kan beskrivas som motsatsen till
stolthet. För att komma ifrån skam till stolthet går man ofta igenom rädsla och ilska – det är
en process, som kan drivas fram genom empowerment. Medvetenheten om att det till exempel
inte behöver vara på ett visst sätt, utan att det handlar om okunskap eller annat gör att de som
själva är i situationen kan komma att våga mer, engagera sig i offentligheten, kämpa för
förändring och så vidare – rädslan omvandlas till ilska och det gör att man då ofta går från
passivitet till att agera. En enad större grupp går emot problematiken, detta ger gruppen en
ökad emotionell energi – stoltheten kommer i stället fram. Det blir i stället vad Tengqvist
kallar det en positiv skam, man skäms över orättvisan eller problemet och vill göra något åt
det. Starkare kan man kämpa för att få bort fördomar, få visa sin potential om de bara vet på
vilket sätt detta kan gå. Förhoppningsvis kan kunskapen om vad man kan göra, leda till en
förändring

1

1

Askheim och Starrin (2007) Empowerment i teori och praktik.
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4.2 Mötet genom tre frågor
Nedan beskriver vi tre steg, som man ur ett empowermentperspektiv använder sig utav för att
dels få fram respondenternas åsikter men även för att få respondenterna att tänka kring deras
eget engagemang – få idéer till hur dem själva kan bidrag till förändring och så vidare. Under
våra intervjuer har vi arbetat på så sätt att vi kring varje frågeställning ställt dessa frågor.
Exempel : Vad tycker du om Knäreds aktiviteter? Varför tycker du så? Hur skulle man kunna
arbeta med detta?

4.2.1 Vad?
Leder till att de boende lär känna, kommer varandra närmare. De privata upplevelserna känns
mer kollektiva. Detta är viktigt eftersom det ger emotionellkraft, som inte endast är viktig där
och då utan som också är avgörande för att de i ett senare skede ska kunna agera tillsammans.

4.2.2 Varför?
Här analyserar vi olika orsaksfaktorer som kan bidrag till att förklara problem. Detta ökar vår
och gruppens förståelse för samband mellan faktorer och problem.
”Det är här som strategier för det vidare handlingsförloppet föds och utvecklar sig”

4.2.3 Hur?
Hur kan vi bidrag till att förändra problemskapande faktorer?

4.2.2 Uppmuntra till vidare dialog
Sammanfatta mötet – Vad har vi kommit fram till och vad leder detta till i praktiken? Vidare Vart, varför och hur man ska ge feedback och till vem? 2

4.3 Sociala rörelser i en ny tid
En social rörelse beskrivs av Håkan Thörn som en gemensam kollektiv handling. I boken
”Sociala rörelser i ny tid” (2005) beskrivs det hur man med olika medel skulle kunna få igång
en sådan gemensam handling då man arbetar för förändring och utveckling. Nedan har vi valt
ut centrala delar ur hans teori som vi anser att vi kan använda då vi arbetar med projektet
LISA och ska utarbeta ett förslag som kan användas i arbetet med landsbygdsutveckling.
Ofta finns vad man kan kallar för en kollektiv identitet. Denna kan man förklara kommer
genom en slags kultur som skapas av olika människor som tillsammans kan ses som en grupp.
2

Askheim och Starrin (2007) Empowerment i teori och praktik.
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Viktiga faktorer här är nationella, regionala, religiösa, klass och åldersrelaterade samt etniska
och ideologiska faktorer - Summan av dessa faktorer bildar därefter ett visst beteendemönster
som ges i utryck genom bland annat idéer som man för vidare, symboler, seder, och
värderingar som förs vidare, allt detta kallar vi därefter för tradition.
Spontant relateras traditioner ofta som något som står som en barriär mot social förändring
enligt Thörn. Risken med traditioner kan vara att de vanemässiga beteendeformerna ibland
hindrar nytänkande och håller tillbaka framsteg. Eftersom de kommer av arv från det förflutna
anses de ofta konservativa. Det moderna tänkandet kan ses som ett hot som försöker byta ut
traditionerna mot vetenskapliga objektiva sanningar. Thörn hänvisar till Anthony Giddens
som förklarar att traditioner kommer från tro och magi och att dess uppgift är att vakta
mystiska sanningar – det blir alltså en krock, men det finns sätt att mötas på enligt Giddens. I
boken ges flera förklaringar till hur man skulle kunna använda sig utav traditionerna för just
förändrings och utvecklingsarbete och på så sätt kan förhoppningsvis de som Giddens kallar
de som vaktar traditionerna involveras i stället för att de känner sig hotade – detta kan vara ett
sätt att mötas och använda sig utav traditionerna, på så sätt upplevs de inte som en krock och
detta motiverar då fler att i stället arbeta mot ett gemensamt mål. På så sätt använder vi
kulturen genom att skapa kraft som i stället för utvecklingen och förändringen framåt.
Thörn tar också in ett resonemang från Bourdieu som också menar att tradition är en viktig
faktor och kraft i social hierarki. Han beskriver det som att traditioner ligger någonstans
mellan det medvetna och det omedvetna, mellan själ och kropp och det viktigaste, mellan det
förflutna och framtiden. Detta är något som vi borde ta till vara på och utnyttja menar även
han. Det är något man kan använda som grund för uppror, demonstrationer och i möten för att
omskapa den kollektiva identiteten och initiera till traditioner av nytänkande och förändring.
På så sätt kan man se sociala rörelser som ett sammanhang för omarbetning av kulturellt
material - Det sätter igång förändringsprocesser och utgör sociala utrymmen för experiment
som sedan sprids ut i samhället i stort – genom exempelvis tidningsartiklar, radio och samtal
människor emellan.
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I denna del beskriver vi hur processen genom vårt projektarbete har sett ut. Hur vi har
strukturerat upp olika delar och sedan genomfört dessa framgår - Vi vill få fram allt som har
påverkat vårt arbete. Först skriver om hur vi har arbetat med intervjuer, som vi gjorde i
Knäred. Därefter beskriver vi hur vi arbetade med enkäterna, som använde oss utav i Ysby.

5. Metod
5.1 Semistrukturerad intervju
Vi har gjort semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att vi har haft färdiga teman med en
speciell ämnesföljd som vi bearbetat genom att ställa frågor till respondenterna. Inom dessa
teman har vi däremot gett utrymme för att den intervjuade ska kunna tala fritt, vi har ställt så
kallade fria frågor så att personen har getts möjligheten att utveckla olika resonemang och
synpunkter. Denna typ av intervju har vi valt med tanke på vad vi söker – vi söker just
människors egna personliga åsikter och värderingar. Dessa hade vi inte kunnat nå på något
annat vis. 3

5.2 Arbete med intervjuerna
Vi hade bandspelare på och spelade in allt som vi och respondenten sa, både vid det planerade
och de spontana intervjuerna. Vi är medvetna om att detta påverkar utslaget då situationen
känns lite mer konstlad för respondenten, nervositet, en större försiktighet med ord och så
vidare uppkommer. Utslaget från intervjuerna i förhållande till den verkliga handlingen
kanske inte heller stämmer överens. Vad människor säger att de gör, hur dem gör det och vad
de egentligen tänker återspeglar kanske inte alltid sanningen. Våra frågor skulle balansera
mellan att inte bli en kränkning, för personliga för informanten men samtidigt ville vi ändå
ställa djupa frågor, eftersom det är av vikt för vår studie. I våra intervjuer så erbjöds alla
respondenter anonymitet, vilket nästan alla valde. Detta tror vi spelade en viss roll för
utslaget, vissa kanske vågade uttala sig mer om känsliga områden/ämne, vilket det säkert kan
uppfattas som i vårt fall.

3

Denscombe Martyn (2000) Forskningshandboken.
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5.3 Intervju-respondenter, Knäred
Som vi har nämnt innan har vi använt oss utav intervjuer då vi gjorde undersökningen i
Knäred. Allt som allt gjorde vi sex planerade intervjuer och sex spontana intervjuer. De
intervjuer vi bokade i förväg samt de intervjuerna som blev spontana genomförde vi med en
person i taget. Detta ville vi eftersom vi då fick chansen att få individen i fråga att endast utgå
från sina egna uppfattningar och upplevelser, utan att bli påverkade av andra runtomkring. De
vi bokade med i förväg hade vi också en bokad plats med, vilket var bra då vi fick en lugn och
bra miljö att sitta och samtala i. Då vi gjorde spontana intervjuer hade vi tur att vid vissa
tillfällen även då få en bra plats att genomföra intervjun vid.
Våra val av respondenter gjorde vi utefter ålder, genus, etnicitet och klass för att kunna få
perspektiv från olika håll. När det gäller klass så valde vi att intervjua både egna företagare
samt anställda i företag och kommun. En blandning av invånare i byn, som förmodligen har
olika ekonomiska förutsättningar och antingen har en anställning att gå till eller har ett eget
företag som de vill driva framåt. Vi ville ha blandande åldrar på respondenterna eftersom
olika livssituationer förekommer om man är ungdom, medelålders eller äldre. Vi valde också
respondenter som varit bosatta olika länge i Knäred. Vi försökte också att balansera mellan
genus, alltså försökte vi ha med lika många män som kvinnor i intervjuerna. Genom vår
kontaktperson Mikael Jonasson fick vi kontakt med en första intervjuperson. Vi intervjuade
även LISA-projektets grundare via mail och fick svar och material att hämta genom internet.
Två tjejer i vår klass fick kännedom om vårt arbete i Knäred när vi presenterade vad vårt
utvecklingsarbete skulle vara och då gav de oss information om att de känner människor i
Knäred och vi fick även telefonnummer till dem. Dessa intervjupersoner passade bra in på
personer som vi från början hade velat få intervjuer med, då vi exempelvis letade efter någon
med utländsk bakgrund, vilket en av dessa tjejer råkade ha. Vi tog kontakt med dem och de
gick med på att göra intervjuer med oss. Under en intervju framkom det att det fanns en
företagare i byn som vi kunde kontakta och vi sökte företagarens namn och telefonnummer på
internet och ringde upp och vi bokade tid för intervju.
När vi kände att tiden började rinna ut bestämde vi tillsammans med vår handledare att vi
skulle gå runt i Knäred och försöka få tag på olika respondenter som kunde ställa upp på en
kortare intervju. Vi delade upp oss om två och gick runt i byns olika träffpunkter för att hitta
respondenter – vårdcentralen, utanför mataffären, bensinstationen, butiker, kyrkan och så
vidare. Detta moment lyckades vi utföra och fick ett antal intervjuer med oss hem. Vi tycker
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även här att vi lyckades få en blandning efter de kriterier vi sökte, både unga och äldre ställde
upp, samt människor med olika etniska bakgrunder och respondenterna var ungefär hälften
män och hälften kvinnor.

5.3 Enkät
Vi bestämde oss för att göra 110 enkäter eftersom vi hade tagit reda på att det enbart bodde
328 invånare i Ysby, vi tyckte att antalet utav enkäterna var lagom många för att få in relativt
många enkäter beroende på hur många som bodde där. När vi skulle skicka ut enkäterna så
bestämde vi oss för att vi själva skulle köra hem till invånarna och dela ut dem personligen.
Vi rullade ihop enkäterna och satte ett rött band runt och till sist ett informationskort under
bandet där det stod vart och när enkäten skulle lämnas in. Detta gjorde vi för att enkäten
skulle se mer intressanta och attraktiva ut. Vi körde sedan även tillbaka till Ysby för att hämta
in enkäterna som lämnats in i Ica butiken. Vi har även varit delaktiga på öppet hus i Ysby där
vi också delade ut några extra enkäter till folk, för att kanske få in några extra av boende som
kanske annars inte lämnat in.
I vår enkät som vi använde oss utav då vi gjorde vår undersökning i Ysby så hade vi både
bestämda svarsalternativ och öppna svar. Vi resonerade kring varje fråga och bestämde oss
för det ena eller andra utefter hur vi trodde att vi skulle kunna få fram troligast svar. I de två
följande punkterna beskriver vi för bestämda, respektive öppna svarsalternativ.

5.3.1 Bestämda svarsalternativ
För att vi skulle kunna mäta olika svar, då vi sedan gjorde diagram och lade ihop alla
respondenters svar som var i samma grupp så formade vi strukturerade svar med
förutbestämda svarsalternativ. På detta sätt kunde vi sedan se exempelvis hur mycket, hur
stort och hur många något var. På detta sätt kunde vi också påtvinga respondenterna att
exempelvis välja en viss sida.

4

5.3.2. ”Öppna” svar
För att fånga den eventuella komplexiteten i respondentens svar och få ett djup i de frågor vi
ansåg krävde detta, hade vi en del öppna svarsfrågor där vi bad respondenten skriva fritt,
utveckla och ge exempel. Belysa en åsikt, få konkreta exempel. 5

5

Denscombe Martyn (2000) Forskningshandboken
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5.4 Enkät-respondenter Ysby
Urvalet utav respondenterna i Ysby som vi valde blev slumpmässigt. Anledningen till detta
var för att vi ville återspegla verkligheten och mångfalden, som vi själv anser att vi lyckades
bra med. Vi körde hem till invånarna personligen och delade ut våra enkäter, detta gjorde vi
för att ge ett seriösare intryck utav oss och om de hade några funderingar så var chansen bra
att ställa frågan. Tyvärr så fann vi inte alla hemma och därför lade vi ner vissa enkäter i deras
brevlåda.

Bild på hur våra enkäter såg ut.

5.4.2 Bearbetning Enkäter –
Genom tabeller och diagram kan man på ett effektivt sätt förmedla information men alla
kanske inte har förstått frågorna på samma sätt, vilket kan ge ett visst missvisande. Vi formar
svaren till viss del genom att vi formar frågor och svarsalternativ, en viss manipulation. Vill
hålla oss objektiva men faller in på det subjektiva genom oss själva – vårt jag. Vi hade öppna
frågor också i våra enkäter för att vi ville att de verkligen skulle få uttrycka det de kände – så
vi inte ledde dem på ett visst spår.
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5.4 Etiska överväganden, intervjuer och enkäter
Etiska överväganden är något som vi har försökt reflektera över genom hela vår studie för att
ingen individ som hjälper oss genom att antingen bli intervjuad eller besvara en enkät på
något sätt ska känna sig kränkt eller på något sätt få en negativ erfarenhet av deras medverkan
i studien. Alla som ville fick lov att vara anonyma, detta för att de skulle känna att deras
åsikter var skyddade och inte skulle komma ut om respondenterna önskade detta.

5.7 Kostnader, intervjuer och enkäter
Under arbetets gång har vi vid vissa tillfällen behövt köra till byarna för att kunna utföra
moment i arbetet. Detta har kostat pengar för bensinen. Även då vi skrev ut våra enkäter
tillkom kostnader för utskrifter. Projektledaren har sagt att kostnader direkt kopplade till
projektet kan utbetalas av projektet. Vi har därför lämnat en bilaga med datum och kvitto på
dessa utgifter. Utgifterna beskrivs också.
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I denna del presenteras vårt empiriska material. Våra intervjuer har vi sammansatt på så
sätt att vi presenterar de under teman, kring ämnen som tagits upp under våra
intervjuer. Vi presenterar diagram som vi valt ut efter vilka vi tyckte var viktigast i
förhållande till att besvara vår frågeställning. Dessa presenteras främst i form av olika
diagram gjorda med hjälp utav SPSS. Resultatet från de ”öppna frågorna” i enkäterna
presenteras som ordagranna citat i textform.

6. Resultat av intervjuer i Knäred

6.1 Missprioriterad by i kommunen

Vad tycker de boende i Knäred om hur Laholms kommun arbetar?
Vissa intervjupersoner uttryckte sig att de kände sig missprioriterad av Laholms kommun och
känner att de andra byarna prioriteras högre än vad Knäred gör. Det är fördelningen av
ekonomin som först och främst upplevs som ojämn mellan byarna, men också exempelvis hur
man prioriterar att marknadsföra de olika byarna olika mycket.
Varför upplever de boende i Knäred kommunens arbete på så sätt?
En respondent nämnde exemplet att man inne i Laholm hade lagt plattor med mera för flera
miljoner och att man inte lägger ner några pengar på att förändra i Knäred. När det väl händer
så är det inte lika alls lika ofta så att man kan jämföra med vad de andra byarna runt omkring i
Laholms kommun får ekonomiskt. Något som också nämndes var att Mellbystrand
marknadsförs kontinuerligt och mycket bättre. Med detta menar han att de andra får annonser
i tidningen med bilder från deras by och lika så finns bilder på hemsidorna för deras bygder
men då det gäller Knäred är marknadsföringen väldigt sparsam.
Nästan alla respondenter nämner själva att marknadsföringen kring Knäred är dålig. Någon
nämner att det blivit bättre då Knared.se numera finns med information om byn på internet,
andra vet inte ens om att den finns. De som känner till den har dock synpunkter – vart finns
bilderna? De menar att de närliggande byarna får bättre reklam för sig. ”All energi läggs på
Mellbystrand” menar en utav respondenterna. Knäred är fint, visa det säger dem– både bättre
och oftare!”Kommunen är inte intresserad av att lägga ut annonser och lägga energi på vår
marknadsföring”
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Bankerna vågar inte låna ut pengar till människor som vill köpa ett hus i Knäred – risken för
förlust är för stor. I Mellbystrand finns exempelvis denna ”bankgarantin” men inte heller här
ställs det upp i Knäred.
”Befintliga hus börjar ta slut, nytt måste byggas”

Hur tycker de boende att det dem upplever som en problematik hade kunnat ändras?
De boende ger ett antal förslag på hur kommunen skulle kunna arbeta för att hjälpa Knäred att
utvecklas. Dem anser att kommunen borde ta ett större ansvar även här, liksom de gör för de
närliggande byarna. Exempel på vad de tycker kan göras är att lägga upp fler bilder från
Knäred på Knared.nu. De tycker också att boendeannonser i dagstidningar borde läggas upp
oftare och när de väl läggs upp så anser man att bilder borde finnas med, för att öka kvalitén i
marknadsföringen. Samtidigt ger någon uttryck för att det kanske finns mindre att annonsera
för att de lediga husen blir färre. Sommarturisterna har köpt upp en hel del. Men mer kan ju
byggas menar respondenten och han tror att det behövs – Kommunen kan ju även
marknadsföra ledig mark som eventuella köpare kan bygga hus på. Sedan pratar han om en
”bankgaranti” som tydligen ska ha införts i de närliggande byarna. Detta kunde också hjälpt
Knäred i denna problematik.

17

6.2 En mångfald av människor –
Vad tycker de boende i Knäred om att invånarna är en blandning av individer med
olika bakgrund och förutsättningar?
I Knäred finns det en blandning av människor. Speciella ”grupper” av människor som
respondenterna speciellt tagit upp och haft åsikter kring är invandrare, missbrukare och
förståndshandikappade individer. Respondenterna uttrycker blandade tankar kring detta. Vi
ställde bland annat frågor hur det boende ser på att människor med olika etniska bakgrunder
bor i byn, flera av de boende tog däremot själva upp och berättade om de
förståndshandikappade ”grupperna” och om individer som har missbrukarproblem, som har
bott till och ifrån byn.
Varför upplever dem det som dem gör?
När det handlade om invandrare tyckte inte en av respondenterna att det är lämpligt att ta
emot flera nyinflyttade invandrare. Han tycker att de som redan bor i Knäred är trevliga, att
det har gått bra för dem, de har jobb, kan svenska och att de har integrerat sig samhället. Han
nämner också att man har även bara placerat ut några i byn bara för att det har funnits lediga
lägenheter och detta har lett till att det har blivit tillfälligt och flyktigt. Respondenten tror att
de som gör att många familjer med invandrarbakgrund inte bor kvar är att de söker sig till
andra familjer som kommer från samma land som dem - De finns inte gott om dessa i Knäred,
därför flyttar dem sig av till exempel Laholm. Om kollektivtrafiken, blivit bättre och bussar
till Laholm gått oftare kanske fler bott kvar? Ett gott råd kan också vara att man skulle kunna
försöka ställa krav på familjerna för att det skall kunna fungera, säger intervjupersonen.
I flera år har man placerat missbrukar till och från byn, vilket inte har fungerat på grund av att
man inte har tagit hand om dem ordentligt, som man utlovat menar en av de boende. Han
säger att resurser för att ta hand om dem inte finns – han menar att de inte får någon bättre
behandling för att de flyttar till Knäred, inte heller får de hjälp att komma tillbaka till
samhället genom exempelvis jobb. Detta har enligt en av respondenterna lett till att under
denna period har inbrotten ökat och oron skapats och att invånarna har själva fått organisera
”nattbevakare” i byn – bland de boende som upplevde detta som ett hot. Även här har man
gjort samma fel som med invandrarna, att missbrukade personer placeras ut i Knäred för att
det finns tillgängliga lägenheter, de tänker inte på att det inte finns resurser för dem i byn.

18

För förståndshandikappade ungdomar finns det en gymnasieskola. Ungdomarna som kommer
till skolan från andra städer i Sverige får bidrag av sina kommuner som betalar för att de skall
får bo och gå i skolan där, medan ungdomarna från Laholm kommun får pendla in.
Respondenten hade önskat att även Laholm hjälpte sina invånare med bidrag så att även de
unga runtom i Laholms kommun kunde flytta till Knäred under sin studietid. Han menar att
detta kunde ha lett till att de ville stanna kvar även efter att de avslutat sina studier, vilket ju
hade varit positivt. Många som bor i Knäred pendlar till Laholm för jobb, kanske hade några
av dessa ungdomar sett detta som en möjlighet om de hade trivts i Knäred?

6.3 Förståelse för kopplingen mellan handling och konsekvens, gällande
byns service–

Med ovanstående rubrik menar vi hur vidare invånarna förstår betydelsen av om de använder
byns befintliga service eller inte – och vilka konsekvenser det leder till för servicen och
företagen.
Vad säger de boende respektive de företagare som står för byns service om denna?
Nästan alla respondenter nämner hur mycket de värnar och värdesätter servicen i byn. De
upplever att butikerna i byn går bra och när de berättar om företag som har lagts ner så har de
en uppfattning om att de endast har med andra faktorer än de ekonomiska att göra.
Handlarna själva menar att detta är ett missförstånd, vi har intervjuat två som har etablerade
företag i byn.
Varför har de båda ”parterna” olika uppfattningar – hur beskriver dem deras
uppfattningar?
En utav företagarna berättar att omsättningen antingen är som den varit i många år, eller så
har den blivit sämre. Någon arbetar 55 timmar i veckan men tar bara ut lön för 40
arbetstimmar för att det ska gå ihop och någon annan har idéer om utveckling men tror inte att
det skulle löna sig att satsa. De menar att de boende kanske inte förstår deras situation, eller
att många i alla fall inte tänker på att just deras handlande kan ge konsekvenser.
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”Man värderar inte att det lilla extra som man betalar för i byns butiker kan bidra till något
bättre i framtiden. Man gynnar inte det som redan finns här men när man blir gammal, då
börjar man uppskatta närheten till allt här”
”Ibland åker man i väg och handlar i exempelvis Laholm för att spara några kronor. De vill
ha kvar servicen men de vill inte göra någonting extra för den”
Företagaren tror inte att de boende tänker så långt som att om de inte handlar i byn, så läggs
kanske servicen ner i framtiden.
Vår uppfattning är också denna. De boende berättar som tidigare nämnt att de inte tror att de
företag som lagts ned överhuvudtaget har haft med en ekonomisk faktor att göra trots att det
uppenbarligen är en problematik utifrån företagarnas sida. De boende säger att de tror att
affärerna går bra. De uttrycker dock att det kan vara lite dyrt och att man då ibland passar på
att köra in till exempelvis Laholm och storhandla eller köpa vad man behöver någon
annanstans på väg hem från sina arbeten.
Hur tycker respondenterna att man skulle kunna arbeta med denna problematik?
De boende, som inte har egna företag eller jobbar i butik i Knäred upplever inte vad
företagarna beskriver och har därför inga tankar om att detta är en problematik som man
kanske bör göra något åt. De vi har pratat med tänker ju att affärerna går bra i byn, då de till
exempel tar upp närbutiken, blomsteraffären och apoteket.
De företagare vi har pratat med hade en annan syn på saken och har också lämnat tankar kring
vad som skulle kunna göras. De menar att de boende egentligen borde förstå problematiken
men att de förmodligen inte tänker på det. Hade de tänkt på att konsekvensen av att de passar
på att handla i exempelvis Laholm då de är där, så kan servicen i Knäred blir minskad så
kanske de hade gjort sina inköp i byn i stället. Respondenten menar att de borde få detta
förklarat för sig och att det borde tas upp till diskussion. Detta som en påminnelse om vad de
säkert redan förstår egentligen. En påminnelse att man bör tänka mer på detta. På så sätt
kanske situationen förbättras, om alla hjälps åt.
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6.4 Kollektivtrafik –
Vad tycker respondenterna om kollektiv trafik i Knäred?
När vi kom in på samtalsämnet om hur kollektivtrafiken är så var alla som vi intervjuade
missnöjda med den delen. Några ville att det kanske skulle finnas en minibuss. Detta både för
att spara på avgaserna från en stor buss, samt för att en minibuss kanske skulle kunna gå
oftare och fyllas lättare vilket de menar att en stor buss inte gör. andra ville att det skulle
finnas bussar som går oftare till Laholm. Problematiken är att en stor buss går sällan eftersom
den inte fylls, enligt de boende. De menar att en minibuss kanske hade kunnat fylla sina
platser och gått oftare i stället. Detta kanske hade gjort att kollektivtrafiken ”flytet på” på ett
annat sätt. De tycker att det behövs bättre förbindelse till och från byn. Invånarna tycker att
det är viktigt att de ska lätt kunna ta sig från och till byn till de närmaste städer, exempel
Laholm, Halmstad och Ängelholm utan att kunna ha en egen bil. Bussar ska finnas
tillgängliga regelbundet för ökande bekvämligheter. Ingen som vi har intervjuat är särskilt
nöjd med kollektivtrafiken till och från Knäred.
Varför tycker de att det behövs bättre förbindelse från och till Knäred till andra byar?
De boende tycker att bussarna går för sällan och att det blir svårt att vara självständig och
kunna ta sig någonstans om man inte har en egen bil. En av vår intervju person uttrycker sig
såhär.
”Man måste ha en bil för att kunna klara sig, det är ett måste.”
En känsla av otrygghet och missnöje kring kollektiv trafik fanns stort då de känner sig fast i
byn. De kände att de inte kunde komma hem sent på kvällarna. De måste alltid tänka på när
sista bussen åker hem.
Hur tycker de kollektivtrafiken skulle påverka deras vardag?
De anser att en ökad kollektivtrafik mellan olika byar skulle innebära att de kan röra sig mer
fritt. De kan ta sig till och från Knäred när de vill, utan att känna en press om att ha en egen
bil. De tycker att det blir dyrt för hushållen att ha en egen bil. Om det fanns tillgängliga bussar
kontinuerlig skulle det vara mycket billigare för dem då det kommer att dra ned på bensin
kostnader.
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6.5 Ansvarsfördelning –
Några av respondenterna uttryckte även ett missnöje kring hur ansvar läggs på dem, medan de
som får betalt inom LISA inte gör mycket för dem. Det jobb man vill att dem ska göra utan att
dem får något för det känns inte rättvist. Det vore mer motiverat om något av deras arbete
hade belönats eller hade fått någon slags ersättning för deras arbete – dem menar att det finns
pengar, som ska gå till just landsbygdsutveckling i Knäred. Det felaktiga med detta är då att
någon annan faktiskt får betalt för att göra, vad dem anser, ett mycket litet jobb medan de
pekar på vad de boende ska göra utan att få något alls för det. Ett missnöje kring
arbetsfördelning fattas, då de känner att deras arbete är mindre värt än LISA.

6.6 Aktiviteter Vad tycker det boende om aktiviteterna i Knäred?
Då vi tog upp samtal kring aktiviteterna i Knäred så upplevde vi att samtliga respondenter
överlag är väldigt nöjda med vad Knäred har att erbjuda – exempel på aktiviteter är fotboll,
simskola, stöpa ljus och friluftsliv. De menar att föreningslivet är rikt, speciellt för att vara i
en liten by och vi upplever det som att respondenterna med glädje pratar om just detta ämne.
Våra respondenter är som sagt innan, en blandning av individer i olika åldrar, med olika
etniska bakgrunder och både kvinnor och män.
Varför tycker de så om aktiviteterna?
Respondenterna berättar om ett engagemang och en gemenskap kring fritidsaktiviteterna i
byn. Som vi förstår det så är detta något som för de boende tillsammans. Antingen berättar
respondenterna om hur de träffar andra boende då de själva deltar i någon aktivitet, eller så
berättar dem hur dem själva eller någon de känner engagerar sig för att själva aktiviteten ska
vara tillgänglig. Detta genom att exempelvis ställa upp som fotbollstränare eller att betala in
avgifter för att fritidsgården ”Blankan” ska gå runt. Barnens olika sorters träningar ger en
chans för föräldrar att samtala samtidigt som dem står och hejar på sina barn. Alla som vi
intervjuade har, eller är just nu engagerade i olika aktiviteter. För barnen finns många av de
vanligaste aktiviteterna så som fotboll och simskola. När de blir lite äldre så finns
fritidsgården dessutom tillgänglig. För vuxna fick vi också höra att det fanns en massa
uppskattade alternativ. Det finns friluftsaktiviteter såsom vandring som många har deltagit i.
Någon har också gått på arobicpass och gymnastik. Speciellt för juletiden, så kunde de boende
anmäla sig till att få deltaga i en grupp som tillsammans stöpte ljus. För pensionärernas skull
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verkar det inte heller vara allt för tråkigt. Vi fick höra om att de är många av de boende som är
lite äldre och därför trodde dem att det kanske i Knäred var lite extra duktiga på att införa
aktiviteter som passade just denna målgrupp. Aktiviteter som nämndes var bland annat bingo
och även här friluftsaktiviteter.
Det som faktiskt nämns som lite negativt med aktiviteterna, är inte aktiviteterna i sig då de är i
gång, utan att mycket av de faktiskt smalnar av kring vintertiden. På sommaren är
aktiviteterna det som gör att människorna drar sig ut och träffas. De gör även att man umgås
mer även utanför just aktivitetstillfällena. Vi fick höra av många att det är uppskattat då man
stöter på sina grannar utomhus och att detta mer naturligt bidrar till mer umgänge. På vintern
är det inte samma sak. Detta då utomhusträningar blir färre och simskolan stänger helt,
eftersom den äger rum i utomhusbassänger. Det blir automatiskt att man träffar de andra
boende mindre. Detta verkar vara en stor del i problematiken som många av de boende
beskriver – att Knäred ”dör” på vintern men att det under vår och sommarmånaderna är en
liten idyll att leva och bo i.
Utav en respondent fick in ytterligare en synpunkt som vi vill framföra. Respondenten ifråga
är mamma till en nioårig flicka som upplever att fördelningen mellan aktiviteter till små
pojkar och små flickor är lite ojämn. Hon hade gärna sett att fler aktiviteter som flickor
traditionellt tycker bättre om tillkom – såsom exempelvis sång, dans och discokvällar. Visst
kan flickorna också spela fotboll och vara delaktiga i andra idrotter säger hon men det kanske
är aningen mer uppskattat av småpojkarna.
Hur tycker de boende att man kan arbeta för att aktiviteterna ska bibehållas samt
utvecklas?
Som tidigare nämnts verkar aktiviteterna vara något som de boende gärna engagerar sig i.
Detta både på så vis att de gör något för att aktiviteten ska kunna finnas tillgänglig för andra,
men också på så sätt att de engagerar sig och deltar själva. Vi upplever det som att detta är
något de trivs med och säkert kommer att fortsätta med. Några småbarnsföräldrar som vi
pratade med kände inte att de hade tid just nu men att de säkert kommer att engagera sig mer
då barnen blir äldre, så förmodligen finns där fler som kan ta vid då andra kanske tröttnar.
Dessa föräldrar betalade dessutom in en avgift till fritidsgården, trots att deras barn var för
unga för att få gå dit. Detta för att de kände att det var av stor vikt ändå. De är medvetna om
att alla behöver hjälpas åt för att bevara vad de har. Engagemang verkar det inte vara ont om
på denna punkt.
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6.7 Attraktion –
Vad är det som gör Knäred attraktivt och vad skulle kunna göra byn mer attraktiv,
enligt de boende?
De respondenter som vi intervjuat är utan tvekan otroligt glada för Knäreds utomhusmiljöer.
Alla är eniga om att den visuella miljön är fantastisk och bland det bästa med att just bo i
Knäred. Detta speciellt under sommartid. Fritidsaktiviteterna, de billiga boendepriserna och
den goda servicen beskrivs också som faktorer som gör Knäred bättre att bo i.
Det som de boende själva tycker och tror skulle göra Knäred mer attraktivt är många faktorer
som vi tagit upp tidigare, såsom att satsa på byn som ”vinterby”. Bättra på aktiviteterna för de
boende även under vintermånaderna, men något som också gör att fler turister även vill
komma till Knäred då skulle behövas. Förbättringar av kollektivtrafiken, bättre
marknadsföring och fler arbetstillfällen skulle också vara bra, menar respondenterna.
Varför är dessa faktorer attraktiva enligt respondenterna och varför saknas det andra
faktorer, som respondenterna menar skulle kunna göra byn mer attraktiv?
Respondenterna berättar verkligen allihop att de uppskattar närheten till naturen. Detta hänger
väll också ihop med Knäred som ”sommarby”, som också är väldigt uppskattad, då byn känns
levande för så väll de boende, som för alla turister som flockas dit. Någon beskriver hur
underbart det är med så mycket skog att promenera i och någon beskriver hur fantastiskt det
är att oavsett vart i byn man befinner sig så kan man på fem minuters tid promenera på en
härlig grusstig.
För att byn skall kunna förändras och inflyttningen ska ökas måste det finnas något som gör
att byn blir mer attraktiv - Det som finns är inte tillräckligt menar intervjupersonerna. De
boende vill ha bättre kollektivtrafik, få en ökad prioritering i kommunen så att de kan få hjälp
med bättre marknadsföring, ekonomiskt stöd i form av ”bankgaranti” ? , de önskar även fler
arbetstillfällen i byn. För att byn ska kunna bli mer attraktiv enligt hur respondenterna
beskriver det, så vill dem att man ska satsa mer på det ovanstående – dem menar att de satsar
för lite på att utveckla byns attraktivitet nu.

6.8 Projektet LISA –
Vad tycker de boende om projektet LISA?
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Då vi kom till Knäred hade vi inga frågor att ställa kring vad de tyckte om LISA som projekt.
Då vi presenterade oss sa vi dock att vi gjorde ett arbete för projektet. Detta ledde till att
tankar och åsikter även kring LISA kom fram.
Vissa var bättre insatta i vad projektet LISA innebär än vad andra var. Några sa bara att det
var bra att ett arbete för Knäred görs och att de hört talas om det, medan andra hade lite mer
att säga – Tyvärr mest negativt. De flesta boende som vi pratat med tycker inte bra om LISA.
Varför tycker de boende så om projektet LISA?
Vi fick som sagt höra en väldig massa negativa åsikter kring LISA projektet. Oavsett om detta
har med felaktig information eller något annat att göra så är det självklart viktigt att det
kommer fram. Vi presenterar våra respondenters åsikter här nedan, sedan är det inte säkert att
vi helt och hållet kan förklara varför det är på detta vis. Vi börjar med några citat.
”LISA har fått flera miljoner och man lägger mycket pengar på en ända projektledare som i
sin tur inte gör så mycket han heller. Han sköter inte sitt arbete men pengarna tar han.”
”Jag är pessimistisk, man har gått på möten som har anordnads men ingenting händer. Man
ska bara sitta och prata och så skrivs det ned, det är det allt. Sen händer inget”
En respondent berättar att han är mycket skeptisk mot LISA projektet. Han kan sitta på sin
kammare och göra samma sak menar han, eftersom allt är så allmängiltigt. Han hade önskat
att man gick mer på djupet och gjorde något mer specifikt.
”Det stora problemet med ett sådant här ställe är att hitta ”det där” som verkligen drar till
sig folk. Hitta just det projektet som drar till sig folk. Det går inte att hålla det på en
allmängiltig nivå, det kan man göra väldigt ytligt men sedan måste det vara ett projekt som
går vidare som är den dragaren som får igång hela projektet”
En misstro inför projektet utrycks. En av våra respondenter hade anmält sig till boendemötet.
Detta blev inställt och vad han kan minnas är det inte första gången. Vad gör det om vi endast
är tio som kommer på mötet? Får vi med oss en positiv upplevelse därifrån kanske fler
kommer nästa gång sa respondenten.
Hur tycker de boende att projektet LISA kan arbeta för att de boende som har en
positiv syn på projektet ska behålla denna, men så att de boende som har en negativ syn
på projektet kan ändra denna?
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Vi har hört de boende nämna en del ”förslag” på vad som hade kunnat göra projektet bättre.
De tycker att en boende som känner till Knäred väl skulle väljas ut och eventuellt anställas.
Detta för att man då tror att arbetet skulle bli bättre gjort. En boende känner verkligen till
Knäred och bryr sig verkligen om en förändring mot det positiva menar en av respondenterna.
En annan menar att man måste arbeta med att nå problematiken mer på ett djupare plan.
Denna respondent tycker att allt är så ”allmängiltigt”
Flera uttrycker också att inget händer, det bara pratas. De vill veta vad som verkligen görs
Respondenten som anmälde sig till boendemötet som aldrig blev av är besviken. Han tycker
att det är viktigt att man håller mötena i alla fall.

7.0 Resultat enkätundersökning Ysby
Nedan ska vi presentera vårt resultat av enkätundersökningen.
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Vi började med att ta reda på kön och ålder på
våra respondenter. Vår första fråga var ”vem är
du?” Som alternativ fick de ”Man eller kvinna”.
De

fick

även

olika

åldersalternativ.

Förutom kön och ålder ville vi också veta
respondenterna bakgrund.

Genom våra diagram kan vi se att det var flest kvinnor som deltog i vår enkätundersökning i
Ysby. Det var totalt tjugotvå kvinnor av trettio respondenter. Majoriteten av respondenterna
som besvarade enkäterna var i åldersgrupperna 46-60 och 61-75. Vi var även intresserade av
att veta respondenternas bakgrund. Som tidigare nämnts finns det ingen ny statistik gjort i
Ysby som kan visa oss detta. Vår uppfattning efter att ha pratat runt med människor i byn
finns det inte många med utländsk bakgrund som bor i byn. I vår enkät fick vi bara svar
endast från en respondent med annan etnisk bakgrund.

För att veta lite mer om våra respondenter ville vi veta vad de hade för sysselsättning. Detta
redovisas i diagram till nedan.
Sysselsättning:
Respondenternas sysselsättningar enligt
diagrammet
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är

följande;

fjorton

respondenter är anställda, fyra stycken
har eget företag och tolv respondenter
är pensionärer. Diagrammet visar att
majoriteten utgörs av pensionärer och
anställda.

Vi ville undersöka om invånarna tror att de kommer att fortsätta vara bosatt i byn eller om de
vill flytta därifrån. Dessutom frågade vi om respondenterna kände till någon som ville bosätta
sig i Ysby, för att se om det finns många som har funderingar till att flytta till byn.
Nedanstående diagram redovisar svar på detta.

Majoriteten av respondenterna tror att de kommer att bo kvar i Ysby om 10-15 år, det vill
säga tjugofyra respondenter ansåg att de tror att de kommer bo kvar i Ysby. Detta visar att just
våra respondenter trivs där de bor och att de inte heller har några planer på att flytta därifrån.
67 procent av respondenterna kände inte någon som vill flytta till Ysby medan tio
respondenter visste någon som vill flytta dit. Resultat ser vi som ett gott tecken på att det finns
människor som idag har tankar att bosätta sig i Ysby.
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Vi ville veta vad invånarna hade för attityder och tankar kring utbudet av olika saker i byn.
Till exempel hur utbudet av livsmedelsbutik, fritidsgård, dagis/skolan, utomhusgård,
utomhusbelysning, föreningar, kollektivtrafik, centrum och restauranger är i Ysby?
Nedan kommer exempel på utbud som finns och vad invånarna tycker om dem, enligt
diagrammen.

Livsmedelsaffär:
Resultatet visar att majoriteten av
respondenterna har en positiv ställning till utbudet av
livsmedelsaffären i Ysby, de tjugoåtta av trettio
respondenterna tycker att det är mycket bra och
endast två respondenter tyckte att det endast var bra.
Ingen respondent svarade dåligt eller mycket dåligt.
Fast att Ysbys utbud av livsmedelsaffärer inte är
många

så

tycker

respondenterna

att

den

livsmedelsaffär som finns i byn är mycket bra.

Dagis/Skola:
Respondenternas attityder om dagis/skola var över lag positiva. Det som finns där är dagis
och skola till sjätte klass. Sexton respondenter
svarade att det var mycket bra och resterande,
fjorton, svarade att det var bra. Det var ingen som
svarade att det var dåligt eller mycket dåligt. Även
här är respondenterna nöjda med vad som finns
tillgängligt i byn, likaså har de positiva åsikter om
dagis och skolan i byn.
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Fritidsgård:
Detta diagram visar att de flesta, tretton respondenter,
tycker att fritidsgården är bra i Ysby och fyra stycken
tycker att den till och med är mycket bra. Sex
respondenter har inte svarat alls, två respondenter ansåg
att fritidsgården är mycket dålig och fem respondenter
tyckte

att

den

är

dålig.

Resultatet

visar

att

respondenterna har olika åsikter vad gäller fritidsgården,
men att den ändå är bra. Här tänker vi på att de som
svara både som är på fritidsgården själva och endast
dem som hört talas om den.

Kommunikation:
Tretton respondenter har svarat att kommunikationen
i byn är dålig. Det finns en balans mellan
svarsalternativet bra och mycket dålig, där lika
många respondenter har svara på dessa, sex stycken
på vardera svarsalternativ. Två stycken har svarat
mycket bra. Tre respondenter hade ingen åsikt alls
om detta och har inte svarat. Det tyder på att
kommunikationen i byn är dålig enligt diagrammet.
Det vi också kan lägga till här är att det var blandade
åldrar som svara på alla svarsalternativ.
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Kollektivtrafik:
Tolv respondenter svarade att det var mindre viktigt
att kollektivtrafiken fanns i Ysby för att de ska trivas,
tio andra tyckte att det var viktigt och fyra stycken
tyckte att det var mycket viktigt för att de skulle
trivas. Två respondenter tyckte att det var oviktigt,
två andra hade ingen åsikt om det och en respondent
inte svarade alls. Det vi också kan lägga till här är att
det var blandade åldrar som svara på alla
svarsalternativ.
Utemiljö:
Tretton respondenter svarade att utemiljön är viktig
för att de skall kunna trivas i byn. Då vi utformade
denna fråga tänkte vi på utemiljön generellt
uppfattas. Sex respondenter ansåg att det till och med
var mycket viktigt för att de skulle kunna trivas,
medan sju tyckte att det var mindre viktigt för dem
och tre stycken tyckte att det var oviktigt. En
respondent lät bli att svara.
Lugn:
I detta diagram lutar det mer åt att respondenterna
tycker att det är viktigt, fjorton stycken, och
mycket viktigt, tio stycken, att det ska vara lugnt
för att de ska trivas i byn. Med lugn menar vi om
det känns lugnt och fridfullt i byn, helt enkelt att
uppfattas som ett lugnt område. Fem respondenter
tyckte det var mindre viktigt för att de skulle trivas
och en respondent svarade inte. Ysby är en lugn by
i övrigt vilket kan vara en faktor till att våra
respondenter är bosatt där och att det är därför
majoriteten av respondenterna har besvarat denna
fråga som de har gjort.
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Ålder:
Tretton respondenter ansåg att åldern var viktig för att
de skulle kunna trivas i Ysby, tio tyckte det var mycket
viktigt och resten av respondenterna ansåg att det var
mindre viktigt och oviktigt. Det vi tänkte med åldern
var om det är viktigt att människor i samma
åldersgrupp bor där eller om det är viktigt att
människor i blandade åldersgrupper bor där. Eftersom
åldersgruppen 61-75 utgjorde en utav majoriteten i byn
(se tidigare diagram) kan det också vara en bidragande
faktor till att respondenterna anser att det är viktigt med
åldern för att de ska trivas. De kanske vill ha någon i
samma ålder att umgås med.
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Resultats

beskrivning

av

utemiljö,

trädgårdar

och

lantlighet:

Utemiljön är viktig respektive mycket viktig för våra respondenter för att de ska kunna trivas.
Mer än hälften av respondenterna tyckte att det var viktigt och mycket viktigt att ha tillgång
till egen trädgård till sitt boende i Ysby för att de skulle kunna trivas och resterande
respondenter tyckte att det var mindre viktigt att det fanns trädgårdar för att de skulle trivas.
Elva respondenter tyckte att lantligheten spelade roll ifall de skulle kunna trivas i byn, åtta
respondenter tyckte det var mycket viktigt och resten av respondenterna ansåg att det var
mindre viktigt eller oviktigt för att de skulle trivas.
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I denna del har vi kommit fram till analysen av resultatet som presenterades i förra avsnittet.
Det är nu sammanställningen av vårt material sker. Med hjälp utav vår teoretiska referensram,
vill vi här ge förslag kring vad man kan göra för att ta vara på de boendes positiva attityder
eller förändra och arbeta mot de negativa attityderna – Syftet med projektet.

7. Analys - Knäred
7.1 Koppling mellan handling och konsekvens
Det finns ett missförstånd mellan de boende och företagarna, de boende är nöjda och glada för
den befintliga servicen de får medan företagarna känner att de måste arbeta utifrån orimliga
krav. Varje månad får de handskas med problematik för att få det att gå runt så som många
arbetstimmar, mycket ansträngning och hårt arbete. Efter att ha pratat med de boende som tror
att affärerna går bra kan vi förstå att det finns ett missförstånd mellan de båda parterna. Detta
beror på att de boende har en dålig vetskap om hur företagarnas ekonomiska ställning
egentligen är. Här tänker vi att information är viktigt att få fram till de boende för att de får
veta hur företagarna i byn har det. Inom Empowernment perspektivet pratar man om att man
ska kunna solidarisera med varandra, därför är det också viktigt att båda parterna, invånarna
och företagarna i byn, bygger en gemenskap. Både de som har problemet och de som kan
sympatisera sig med det. Det blir lättare att handskas med problematiken om alla förstår att
den finns, vet man inget om det kan man inget göra åt det heller. Hade kännedom om
problemet funnits från invånarnas sida hade det kanske skapats en rädsla om att förlora
affärerna i byn. Om de tillsammans känt en solidaritet och en rädsla för att förlora servicen
hade spridit sig, så hade kanske energi till att ett agerande uppstått. Vi tror att det hade varit
möjligt att förändra eftersom alla verkar vara måna om att behålla den goda servicen de har i
byn, då hade man kanske kunnat bortse ifrån de extra kronorna som sakerna kostar.
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7.2 LISA - Ansvarsfördelning
Vi kände att en ilska och ett missnöje fanns bland respondenterna, de upplevde en orättvisa.
De kände att deras arbete inte var likvärd som LISA, då någon uttryckte sig följande: ”de som
arbetar för LISA pekar ut de arbetsuppgifter som de tycker att de boende ska göra sedan får
de boende ingen ersättning får detta”. Vi anser att då de boende inte får någon respons för sitt
arbete, då uttrycker LISA på ett indirekt sätt att detta arbete inte är lika mycket värt.
Invånarnas känslor leder sedan till skamkänslor då de upplever att LISA tycker att deras
arbete är mindre bra. Vi förstår att alla involverade inte kan få en ekonomisk ersättning för
deras engagemang, dock känner vi att det är viktigt att LISA visar en uppskattning och ger
invånarna en bekräftelse för att just visa att deras arbete är värdefullt och betydelsefull.
Utifrån Empowerment perspektiv är detta viktigt för att kunna få igång en förändringsprocess.
Vi tycker att den muntliga responsen kan var det som ökar på den emotionella energin för att
få igång förändringsprocessen då de boende blir mer aktiva i det. Som det ser ut nu uppfattar
vi att de boende känner att deras arbete inte är värt något.
Ett utav våra förslag till ett bättre samarbete mellan LISA och Knäredborna är att en
representant kan utses genom till exempel en omröstning av de som är intresserade på något
utav LISAS möte i byn. Denna representant kan vara den som för de boendes dialog in i
LISA-projektet.
Vårt andra förslag till ett förbättrat samarbete mellan parterna är att de boende får ta mer del
utav det som händer i LISA-projektet, eftersom de boende nämner att de väntar på att få se
resultatet av LISAS arbete. Det som hade behövts är kanske att se vad som händer på vägen
under processen, så att de ser att fast att man inte är klara med målen så händer det ändå
mycket på vägen dit. Exempel på hur denna information skulle kunna nå ut är att skicka ut
mer information hem till de boende, använda lokaltidningen mer. Vi fick också höra att det
finns information kring LISA-projektet i livsmedelsaffären och då skulle kanske denna kunna
vara mer synlig och tillgänglig, att man uppdaterar den kontinuerligt och är noga med att man
lämnar tydliga och utförliga redogörelser så möjligt. Vi vet inte om det finns någon speciell
kontakt inom LISA som de boende kan kontakta för specifika frågor, om så är fallet då skulle
en sådan kontaktuppgift lämpliga att tillsätta.
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7.3 Aktiviteter
De boende har stolthetskänslor, är väldigt aktiva, känner glädje och solidaritet med varandra
då de pratar om byns föreningsliv. Detta ämne tror vi bidrar till en gemensam emotionell och
positiv energi – som kanske påverkar byns samanhållning. Detta är något som Knäredsborna
verkar identifiera byn starkt med. Detta ökar deras motivation till att göra något tillsammans
och vi tror att det stärker deras gemenskap som grupp och som boende i samma by. Detta tror
vi för att de beskriver somrarna som den bättre tiden i Knäred, just då aktivitetslivet är som
rikast. Respondenterna beskriver det som att byn ”dör” under vintertid då aktiviteterna
smalnar av. Vi tror att kärnan i gemenskapen blir svagare eftersom den under vintern bryts för
att sedan tas upp efter flera månader. De boende berättar att det inte finns lika rikt fritidsliv
under vintern.
Har man ett stark gemensamt fritidsliv, stärker det också byns kollektiva identitet. Den starka
kollektiva identiteten kan senare bidra med att utveckla en tradition i byn som förs vidare och
blir mer etablerad i Knäred. Det rika föreningslivet är en bra kärna att utnyttja ifall man vill
fånga de aktivas uppmärksamhet och engagemang och eventuellt föra ut detta i andra
sammanhang. Till exempel om ett fotbollslag i Knäred skulle ta sig an att anordna
discokvällar för Björkliden, Gymnasium skolan i byn. Hade de gjort detta med samma
laganda som när de spelar fotboll hade det troligtvis blivit en fartfylld kväll för ungdomarna.
Det blir också fler mindre grupper som solidariserar sig med varandra och då känner man sig
kanske enad i byn, vilket då stärker viljan att lösa eventuell problematik i byn eller en
utveckling som kan göra byn bättre. Eftersom de arbetar gemensamt för förändring och
utveckling så uppstår det en gemensam handling i gruppen vilket är.
Kulturellt material kan man beskriva som de delar som utgör byns identitet och traditioner.
Istället för att traditionen i Knäred ska vara att Knäred alltid ska vara som det en gång varit, så
kan traditionen bli att Knäreds kontinuerligt utvecklas.
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7.4 En mångfald av människor
Vi har fått höra att det finns olika grupper i Knäred, invandrare, förståndshandikappade och
missbrukare. Respondenten berättar att missbrukarna och invandrarna placeras ut i Knäred på
grund av att det finns lediga lägenheter i byn, de tänker inte på att det inte finns resurser åt
dem. Detta har skapat oro och inbrott har ökat i byn enligt respondenterna, därför har
invånarna själva organiserat en grupp som ställer upp som nattvandrare. Invånarna har insett
att ett problem har uppstått och därför har dem solidariserat sig med varandra. Deras rädsla
och oro för inbrott och stök omvandlades först till ilska och sedan har det lett till att dem har
börjat agera för att ta itu med problematiken. Vi tror att detta kan ha stärkt byns
sammanhållning och den kollektiva identiteten, men även den emotionella energin har
säkerligen ökat. Invånarna har kanske också insett att tillsammans har dem blivit starka och
att de kan klara av det mesta. De har först förstått vad problemet kommer ifrån sedan
tillsammans försökt göra något åt det på egen hand. Problemet här är att det blir en svårighet
då det gäller integrationen för de nya byborna. De som redan har bott i Knäred en tid har
solidariserat sig med varandra, men också indirekt mot de nyinflyttade, som de upplever har
ökat brottsligheten i byn. Detta skapar ett avstånd mellan de boende och blir också ett
problem.
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Här lämnar vi som grupp en diskussion kring den presenterade analysen. Eftertanke görs
kring resultatet. Blev resultatet vad vi förväntade oss, hur tror vi att materialet kan användas.
Har vi använt rätt metoder? Vad är vi mer/mindre nöjda med – Kunde vi gjort något
annorlunda osv.

8. Diskussion
8.1 YSBY
Vi delade ut 110 enkäter till invånarna i Ysby och vi fick in 30 stycken. Våra förväntningar
var att vi åtminstone skulle få in 80 enkäter eftersom invånarna verkade vara engagerade i
byns utveckling. Anledningen till detta tror vi kan bland annat vara att när vi knackade på
invånarnas dörrar för att dela ut enkäterna var inte alla hemma och då hamnade deras enkäter i
brevlådan. Därför kunde man kanske ha valt en annan tidpunkt och dag för att dela ut
enkäterna så att man fick en direkt kontakt med fler invånare, vilket sedan kunde ha resulterat
i att fler hade besvarat våra enkäter eftersom de hade fått en bättre inblick på vad vi gjorde. Vi
hade kunnat besvara på deras funderingar och gett dem en tydligare och ett seriösare intryck.
Kvinnorna utgjorde majoriteten av besvarade enkäter. Vi hade hoppats på en mer jämn
fördelning mellan könen.
Det var väldigt få invånare med etnisk bakgrund som besvarade enkäterna, detta kan dels bero
på att det inte är många som bor där och dels för att de kanske inte är intresserade av att
besvara enkäterna. Vi hade velat att fler invånare med etnisk bakgrund hade besvarat på
enkäterna eftersom vi kanske hade fått ett annorlunda resultat.
Våra uppfattningar var att de flesta invånarna skulle vilja flytta ifrån byn i framtiden, men
enkätresultaten visade att nästan alla ville bo kvar i Ysby om tio till femton år. När vi var på
öppet hus i Ysby fick vi samma positiva uppfattning av invånarna, de hade aldrig kunnat
tänka sig lämna byn. För att få ett tydligare resultat så formulerade vi en liknande fråga som
var om de känner någon som vill flytta ifrån byn. Resultatet visade att svaret blev nej. Detta
gjorde vi för att se om de bara ville tala gott om byn eller om det verkligen stämde att det
trivdes.
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8.2 Knäred
Vi upplevde att det var ganska lätt att komma åt respondenter i byn. Vi tycker att vi fick till en
mångfald av personer. Vi intervjuade både yngre och äldre, nyinflyttade och de som har bott i
Knäred en längre tid, egna företagare samt anställda som pendlade både in och ut från byn, en
inflyttat med annan etnisk bakgrund intervjuades också.
Vi upplevde att våra respondenter var väldigt öppna och ville prata och berätta, om sina
uppfattningar om byn utan att vi ens hann fråga ibland. Detta gör att vi känner att vi fick
kvalitet i vårt resultat och detta underlättade i vår arbetsprocess.
Något som vi blev förvånade över var att vi fick en negativ respons gentemot projektet LISA
från respondenterna, detta var ej förväntat. Vi upplevde att många var kritiska mot projektet
då de tyckte att det var” mycket snack men lite verkstad”. Vi upplevde att en misstro mot
LISA fanns bland invånarna. Vi blev faktiskt förvånade över vissa åsikter som kom fram.
Annars tog människor upp vad vi förväntade oss att de skulle prata om.
Efter inspelningarna på intervjuerna satt vi oss och skulle sammanställa intervjuarna, det
positiva då var att det gav oss en chans till att kunna höra tonen i respondentens röst då kan
man djupreflektera på ett annat sätt osv. Det negativa med spontanintervjuerna blev då att vi
inte hann med inspelningar utan använde oss av enbart anteckningar och då kunde vi tex inte
höra tonläget i röster på respondenterna. Vi hade då anteckningar som vi hade skrivit i en hast
vilket gjorde att det blev svårare och tog länge tid att tyda
Det vi känner är lite synd är att det var osäkert en tid om vi skulle ha Ysby eller Knäred som
vårt arbetsområde och under en tid koncentrerade vi oss enbart på Ysby vilket gjorde att det
senare blev ganska stressigt att boka intervjuer i Knäred. Detta gjorde att vi också fick stressa
med intervjuguiden och processen. Vi är nöjda med vårt resultat ändå, men vi kanske hade
hunnit reflektera mer under vägen om vi hade haft mer tid. Detta hade kanske då underlättat
vårt arbete.
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11. Bilaga 1 – Enkät till de boende i Ysby
Till dig som är boende i Ysby och är över 18 år gammal.
Vi är fyra studenter från Halmstad högskola som gör ett utvecklingsarbete för projektet LISA
– Landsbygdsutveckling i Skandinavia. Syftet med denna enkätundersökning är att ta reda på
hur Ysbys invånare upplever att det är att leva och bo i byn. Detta vill vi veta för att se vad det
är som gör att Ysby är en attraktiv plats att bo på och om där eventuellt skulle kunna finnas
något som man skulle kunna göra för att Ysby skulle kunna bli ännu bättre. Du är en av cirka
hundra personer som får enkäten. Svaren kommer att behandlas anonymt och sedan
sammanställas med övriga deltagares svar - vi uppskattar eftertänksamma svar för
undersökningens kvalitet. På förhand vill vi passa på att tacka dig för din medverkan – Tack!
Vid frågor kring enkäten och undersökningen är du välkommen att kontakta någon av
nedanstående personer:
Svensson Ann-Sofie

0768-979512

Annssv08@Student.hh.se

Muriqi Valbone

0735-688644

Valbmu08@Student.hh.se

Enkätfrågor
1. Vem är du som svarar?
Kvinna
Man

2. Ålder
18-26
27-34
35-45
45-60
61-75
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3. Etnicitet
Svensk
Annan etnisk bakgrund
Om du svarade ”annan etnisk bakgrund” – Hur länge har du då varit bosatt i Sverige?
Svar:……………………

4. Hur länge har du varit bosatt i Ysby?

Månader………………
År……………………..

5. A) Var tror du att du kommer att bo om 10-15 år.
I Ysby
I någon tätort
Annan ort på landsbygd
5. B) Om du tror att du eventuellt kan komma att flytta ifrån Ysby – Vad beror det i så fall på?
Skriv fritt!

6. A) Vet du/ni någon som vill flytta till Ysby?
Ja
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Nej

6. B) Vet du någon som har tankar kring att flytta ifrån Ysby?
Ja
Nej

7. Antal personer i ditt hushåll
1
2
3
4
5 eller fler

8. Din sysselsättning/ yrke
Egen företagare, yrkeskategori……………………..
Anställd, yrkeskategori…………………………….
Studerande, yrkeskategori………………………….
Arbetssökande, inom yrkeskategori…………………
Pensionär

9. Varför bor just du/ din familj i Ysby? Skriv fritt nedan:
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10. Hur är utbudet i Ysby? Välj ett av alternativen Mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt för
varje bokstavsalternativ A-J.
Mycket bra

Bra

Dåligt

Mycket dåligt

A) Livsmedelsaffärer
B) Dagis & skolor
C) Fritidsgård/ aktiviteter
D) Parker/ utomhusområden
E) Utomhusbelysning
F) Föreningar
G) Kommunikationer
H) Närhet till centrum
I) Restauranger
J) Sjukvård/Apotek

11. Vad är viktigt för dig för att du skall trivas i Ysby? Besvara alla alternativ med en siffra.
1=vet inte, 2= oviktigt, 3= mindre viktigt, 4= viktigt, 5= mycket viktigt.

Lugnt och tyst

Billig boende

Tillgång till gemensamma utemiljöer

Blandade åldrar

God Kollektivtrafik

Blandade etniska bakgrunder

Egen trädgård

Hög säkerhet

Nära till dagis/ skola

Nära till motions- och idrottsanläggning

Närhet till familj/släkt

Att byn utvecklas
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Lantlig känsla på bebyggelsen

Närhet till mataffär

Tillgång till samlingslokal

Insynsskyddat

Närhet till arbete

Närhet till kyrka/ Annan religiös plats

Barnvänligt

Naturnära

Närhet till sjukvård/apotek

Boende i markplan

Modernt boende

Klimatsmart

Utbud av föreningar

Gemenskap med grannar

Möjlighet att ha djur

Möjlighet och ytor att skapa projekt

Lagom avstånd till storstad

Lagom avstånd till liten stad

Restaurang/pub

Kulturutbud

Finns/ fattas något annat i Ysbys utbud som du tycker är bra/dåligt? Skriv gärna och berätta
här nedan -

12.
A) Jag bor i lägenhet, men kan tänka mig att flytta till radhus/hus i framtiden
B) Jag bor i radhus/hus, men kan tänka mig att flytta till en lägenhet i framtiden

13. Har du några tipps/idéer till någon förändring som du tror skulle göra Ysby till en mer
attraktiv plats att leva och bo på? Skriv gärna ned dessa på baksidan av pappret. Skriv fritt och
utveckla gärna!

Vi som har gjort enkäten tackar för din tid och dina betydelsefulla svar!
– Skulle du kunna tänka dig att bli intervjuad av oss? Mejla då dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss! Våra
mejladresser finns på första sidan av denna enkät. En intervju görs i samma syfte som denna enkät – att försöka
se vad man eventuellt skulle kunna göra för att utveckla Ysby, som en plats att leva och bo på. Anledningen till
att vi ber dig att mejla oss om du är intresserad, är att vi vill att du ska kunna vara anonym i denna
enkätundersökning.
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14. Bilaga 4 – Exempel på sammanfattad intervju
Respondenten kommer från Srilanka och flyttade till Knäred 1995 för att jobba som au pair.
Det var i Knäred som hon träffade sin man och det var då som hon bestämde sig för att
bosätta sig i Knäred. Året 1996 åkte hon tillbaka till sitt hemland och samma år kom hon
tillbaka till Knäred för att stanna kvar för alltid. Som nyinflyttad till Sverige fick hon börja
med att gå i skolan för att lära sig det svenska språket och småningom fick hon också jobb i
Laholms kommun. Hon har även arbetet i Knäred på ett vandrarhem tillsammans med sin
man. Där hyrde de hela byggnaden för sig själva och organiserade fester på sommaren och på
vinterårstiden ordnade dem många konferenser åt folket från hela landet. Genom
konferenserna fick de även många idéer ifrån kunderna eftersom de trivdes på
vandrarhemmet. Året 2002 fick de lägga ner vandrarhemmet på grund av att det blev en
pengafråga, hyran höjdes och dem hade inte råd. Det var då som hon bestämde sig för att läsa
till hotell och restaurang i Halmstad. Idag är vandrarhemmet en gymnasieskola - Björkliden
som är till för förståndshandikappade barn. På Björkliden går det barn från hela Sverige.
Meningen med skolan är att de förståndshandikappade barnen ska gå i skolan som alla andra
och bo i närheten utav skola. De har egna lägenheter i Knäred och en anledning till detta är för
att de ska kunna lära sig att bo själva. Utbildningarna som de har på skolan är till
trådgårdsmästare och kock. Skolan har nyligen också skaffat sig några getter som kanske har
med utbildning att göra. I Knäred har de enbart en skola som är upp till årskurs sju, åttan och
nian finns Veinge.
Byn Knäred beskriver hon som ett lugnt och barnvänligt område, hon nämner också att hon
har fått höra mycket negativa aspekter om byn dock har hon inte upplevt själv något negativt.
Nackdelarna med att bo i Knäred är att man måste ha körkort eftersom trafikförbindelserna är
dåliga, till exempel buss till Halmstad går två gånger per dag, en gång på förmiddagen och en
gång på eftermiddagen. Det finns även en annan buss som går tre eller fyra gånger om dagen
till Laholm och därifrån kan man ta andra bussar, till exempel buss till Halmstad om man nu
vill dit. Själv kör hon till jobbet som tar tjugo minuter vilket hon tycker är ganska lagom långt
tid för att då hinner hon koppla av och vakna upp. Hon brukar även ta bussen vissa dagar i
veckan, som till exempel på fredagar tar hon bussen till jobbet medans mannen tar bilen och
på vägen hem tar hon bilen. De får pussla ihop dagarna eftersom de inte har samma
arbetstider. Hon hade inte kunnat flytta ifrån Knäred bara på grund utav pendlingen eftersom
Knäred har en stor betydelse för henne, mannen är född i Knäred och hans familj och vänner
bor kvar. En annan anledning är för att det var i Knäred hon anlände först när hon kom till
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Sverige, hon kommer också själv ursprungligen från en liten by och därför känner hon sig
som hemma. Hon känner sig trygg eftersom alla känner alla. De har kontakt med grannarna
fast det är mer på sommaren som de hittar på saker tillsammans, på vintern verkar alla vara
upptagna. Annars umgås dem mycket med mannens kusiners familjer, hans vänner och mest
med hans föräldrar. De umgås även med familjen som hon har jobbat hos. Dem anser hon
som sin egen familj och vill aldrig förlora kontakten. Hon nämner också att det kan vara lite
svårt att komma folket nära om man inte har släkt eller någon annan anknytning i Knäred.
Invånarna kan heja på en, men släpper inte in en för en nära relation. Det kan hända att man
kanske går ut och tar en fika med det leder inte till en nära relation, man måste antigen vara
uppvuxen eller ha en god relation med någon i byn. Hon har själv blivit uppringt utav
personer som har velat lära känna henne, men hon har inte haft mycket ledig tid till det.
När det handlar om vad som finns och saknas i Knäred så säger hon att det mesta finns som är
nödvändigt, till exempel affärer så som blomsteraffären och Konsum, vårdcentral, tandläkare,
badet, bra vandring och cykel ställe. De har även hus, lägenheter och radhus att välja mellan.
De har gott om aktiviteter för ungdomar, exempelvis fotboll och på sommaren har de
simskola. De betalar en avgift till fritidsgården för att dem vill att föreningen ska växa om
några år. Sedan finns det aktiviteter till pensionärer. I hennes ålder-30 har de kyrkokörer,
gympa, ljusstöpning och även fotboll. Hon tycker att det som saknas är fler aktiviteter till
ungdomarna, som till exempel lite fler disco kvällar eller att man kunde organiserar
danskurser till dem. Det hade också varit bra med ett bageri som förr i tiden och godis samt en
glassaffär där man kunde köpa på sommaren, säger hon.
Om tio är hoppas hon på att folk flyttar till Knäred, att det finns lite fler aktiviteter till
ungdomarna, bättre bussförbindelse och att bygdegården används mer. Hon tycker att man
kunde marknadsföra Knäred lite oftare.
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Kommentarer till

”Socialt utvecklingsarbete – attitydundersökning”
Bakgrund
Inom ramen för LISA-projektet finns uttalat ambitionen att använda elevarbeten som en möjlig del i processerna.
Efter förfrågan från Halmstad Högskola och fyra elever kom vi överens om att göra en kvantitativ
enkätundersökning i Ysby och en kvalitativ intervju-undersökning i Knäred.
Syftet med intervjuerna i Knäred var att se djupare på den information om ”dåliga attityder” som uttryckts av
ortsbor på möten under arbetsprocessen med den lokala utvecklingsplanen. Stämmer den informationen? I så
fall, vad tycker man kan göras åt det?
(Mer om bakgrund och syfte i rapporten)

Enkät – Ysby
En omfattande enkät som presenterades på ett mycket trevligt sätt, rullad med rött band runt. Trots personlig
utdelning av enkäterna och det trevliga sätt på vilken den presenterades på, var svarsfrekvensen klen. Kanske
berodde det på antalet frågor och omfattning.
Könsfördelningen var tyvärr ojämn, även om det nog var ganska väntat.
Sammanställning och redovisning av svaren är tydlig och omfattande.
Den har nu lämnats över till Ysby byalag som är primär mottagare och användare av resultatet.

Intervjuer – Knäred
Det var tolv personer som intervjuades. Sammanställning av svaren är tydliga och rikligt beskrivna. Förutom när
det gäller uppfattningar kring handlarnas lönsamhet, kan jag möjligen sakna tillfällen eller nyanser där fler
uppfattningar skiljer sig åt. Jag tycker att det nog borde vara lite mer av motstridiga svar och kommentarer än
vad som framkommer. Man kan lätt få uppfattningen att alla i Knäred tycker likadant.
Analyser och förslag på tänkbara åtgärder och lösningar är bra och gjorda med god tankemöda.
Mycket av det som framkommer i intervjuerna bekräftar den bild vi fått vid olika möten och träffar med
Knäredsbor.
Så även när det gäller den kritik som uttrycks till LISA-projektet. Vi har inte lyckats ge rätt bild från start av hur
projektet skulle genomföras och hur de ekonomiska förutsättningarna skulle vara. När man har förväntat sig
synliga resultat har det istället tagit lång tid att komma från ”snack till verkstad”. Att det finns förklaringar till
mycket av den problematiken är sannolikt av underordnad betydelse, faktum kvarstår. Det återstår drygt ett år
innan projekt skall avslutas och vi hoppas och tror att vi skall uppleva mer positiva uppfattningar efterhand som
det blir ”mer verkstad”.

Sammanfattande omdöme till studenterna
Studenterna gjorde ett bra arbete med intervjuerna i Knäred, och har levererat över min förväntan.
Det var ”rätt” fokus på uppgiften och utförligt redovisat. Vi ser många bekräftelser och en del lite nyare
information som vi kan ha nytta av.
(Ett tips som jag vill skicka med är att inte glömma bort att hålla kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare och
nyckelpersoner under arbetets gång.)
Stort tack och lycka till i framtiden!
2011-04-04/Reino Jacobsson, projektledare LISA
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