
 
 

UPPSATSER:  
Kulturgeografiska institutionen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundläggande mänskliga behov  
Fyra samhällsinstitutioners roll i lokalsamhället  

 
 
 
 
 

Martin Böhlmark Mellin  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT  
Böhlmark Mellin, M. 2016. Grundläggande mänskliga behov. Kulturgeografiska institutionen, 

Uppsatser, Uppsala Universitet  

 

Uppsatsens syfte var att studera, utifrån utvalda samhällsinstitutioner och föreningars perspektiv, hur dessa ser på sin 
roll i lokalsamhället Liden och hur väl institutionerna själva anser att de svarar på de grundläggande mänskliga behov 
som existerar i bygden. För att besvara syftet utförde jag intervjuer med representanter för de olika institutionerna och 
föreningarna. Svaren som jag fick analyserades utifrån Manfred A Max-Neefs  teori  ”human  scale  development”.  Varje  
informant fick svara på vilka grundläggande mänskliga behov de kunde tillfredsställa utifrån den matris som Neef 
introducerat.  
Resultatet visade att varje institution eller förening har sin roll och sin funktion i lokalsamhället. De behov som 
tillfredsställs har ställts i perspektiv till vilken funktion de har i lokalsamhället och resultatet har visat att då de 
tillfredsställer samma behov riktar sig föreningen eller institutionen ofta till olika målgrupper. Skolan tillfredsställer 
många behov och är den institution som har störst roll i lokalsamhället.  
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1. INLEDNING  
 
Oavsett var i världen du bor, under vilken tidsperiod du än lever i, så har alla människor samma  
grundläggande behov. Allt ifrån det mest fundamentala behov så som mat och tak över huvudet till 
ett något mer diffust som självförverkligande. Utgångspunkten för denna studie är att undersöka 
vilken roll ett antal olika institutioner och föreningar, i ett specifikt sammanhang, har för 
tillfredsställandet av dessa grundläggande mänskliga behov. Studien är utförd i Liden, en ort i 
Sundsvalls kommun och en typisk by i Norrlands inland. Undersökningen avser även resonera kring 
hur institutionernas och föreningars roll har förändrats sedan det ursprungliga syftet. Vad gör dessa 
institutioner och vilka aktiviteter bedriver de för att upprätthålla sina roller i lokalsamhället?   

Till hjälp för att besvara dessa frågor har jag utgått ifrån Manfred A Max-Neefs  teori  ”human  
scale  development  paradigm”  som  beskriver  de  grundläggande  mänskliga behoven (Neef, 1991).  
 
1.1 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att, utifrån utvalda samhällsinstitutioner och föreningars perspektiv, undersöka hur 
dessa ser på sin roll i lokalsamhället och hur väl institutionerna själva anser att de svarar på de 
grundläggande mänskliga behoven som existerar i bygden.   
 
 
Frågeställningar  
För att få en djupare förståelse för studien har ett antal frågeställningar specificerats.   
 
 
1. Vad anser samhällsinstitutionerna själva vara deras viktigaste funktion eller roll i lokalsamhället 
Liden?    
 
2. Hur arbetar samhällsinstitutionerna för att upprätthålla den rollen?   
 
3. Har institutionen uppstått från lokala behov? Är dessa behov samma idag?  
 
4. Har rollen förändrats över tid, sedan dess att institutionen instiftades?   
 
5. Hur fungerar samarbetet mellan andra institutioner/föreningar i bygden?  
 
 
2. AVGRÄNSNINGAR  
 
Studien avgränsar sig geografiskt till att undersöka orten Liden som ligger i Sundsvalls kommun. 
Valet av ort grundar sig initialt i lokal kännedom, dessutom ligger orten på en strategiskt bra plats 
för utförandet av denna studie. Liden är en tätort där det finns en grundskola samt högstadieskola 
(Nationalencyklopedin, 2015). I orten finns även en del andra samhällsinstitutioner så som 
vårdcentral, affär, restaurang och bensinstation vilket gör att Liden fungerar som en centralort för 
andra orter i de norra delarna av Sundsvalls kommun. 

Valet av institutioner och föreningar för denna undersökning har avgränsats till de fyra stora 
institutioner eller föreningar allmänt kände som viktiga för bygden och en stor del av det sociala 
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livet i Liden kretsar kring dessa. Dessa institutioner och föreningar är; Lidens skola, Lidens kyrka 
som är en del av Svenska kyrkan, Indals-Lidens sportklubb och Lidens hembygdsföreningen.   
Antalet institutioner och föreningar har avgränsats till fyra stycken.  

En avslutande avgränsning är valet av informanter. De som intervjuats i studien är personer, 
som under en längre tid innehaft centrala positioner inom respektive samhällsinstitution eller 
förening. Vid ett tillfälle fick en kompletterande intervju med ytterligare en informant göras.  

 
 

3. BAKGRUND 
 
Nedan presenteras en bakgrund till det sammanhang som studien applicerats på.   

Valet av institutioner har gjorts utefter storlek och betydelse för bygden. De 
frivilliginstitutioner jag valt är hembygdsföreningen, sportklubben samt kyrkan. Utöver dessa har 
jag även valt att undersöka skolans roll på orten. Valet av att undersöka skolan som en av 
institutionerna grundar sig i skolans betydelse för bygden i och runt om Liden.  
 
3.1 Liden  
Liden är en tätort som ligger cirka fem mil nordväst om Sundsvall i landskapet Medelpad 
(Nationalencyklopedin, 2015). I tätorten Liden bor det 259 personer och i Lidens församling uppgår 
befolkningen till 794 personer (Sundsvalls kommuns statistikdatabas, 2015). Byns kärna utgörs av 
en mataffär, en bensinmack, en vårdcentral samt ett antal mindre näringsverksamheter. Bebyggelsen 
är starkt präglad av skiftesreformer vilket gjort att husen, äldre gårdar eller villor, ligger relativt 
långt ifrån varandra. Undantaget för detta är den lägre och delvis utspridda bebyggelse i sten eller 
tegel som utgör byns centrum.  

Karta 1. Karta över Medelpad där Liden har markerats med en pil.   
©Lantmäteriet/Metria (2013) Tillgänglig: http://kartor.eniro.se/m/vYwYH    
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3.2 Lidens skola  
Lidens skola är en grundskola för elever mellan förskoleklass till nionde klass. På skolan går cirka 
140 elever. Närhetsprincipen, det vill säga att barnet placeras på den skola beläget på kortaste 
avståndet från den adress där barnet är folkbokförd (Skolverket, 2015), gör att Lidens skolas 
upptagningsområde är relativt stort och sträcker sig från gränsen mot Jämtland i norr och till 
Kovland i söder, en sträcka på nästan tio mil (Resare, 2015). Lidens skola är en relativt nyrenoverad 
skola och består av två skolbyggnader belägen i byns centrum. 
 
 
3.3 Svenska kyrkan i Liden  
Den första kyrka man med säkerhet vet byggdes i Liden var Lidens gamla kyrka som stod färdig 
1510. Lidens nya kyrka stod färdig 1858 och är den kyrkobyggnad i Liden som i regel används till 
gudstjänster och dylikt (Cornell, Rappe, 1939). Lidens församling har 657 medlemmar (Svenska 
Kyrkan, 2015) och församling är en del av Indalens pastorat som i sin tur ligger under Härnösands 
stift. Kyrkan bedriver även Kyrkans barntimmar, men även nattvardsgång en gång i månaden. 
Lidens församling äger Lidens kyrka, Lidens gamla kyrka, en sockenstuga och ett kapell.  
 
3.4 Indals-Lidens Sportklubb  
Idrottsrörelsen, likt hembygdsrörelsen, brukar populärt inräknas under facket folkrörelser. 
Folkrörelsen i Sverige tog form under sent 1800-tal/tidigt 1900-tal och under den perioden 
grundades många av Sveriges idrottsföreningar (Nationalencyklopedin, 2015). Indals-Lidens 
sportklubb grundades 1971 efter en sammanslagning av ett antal äldre föreningar och har bland 
annat bedrivit verksamheter inom ishockey, friidrott, skidor och gymnastik. Idag har klubben 317 
medlemmar och bedrivs skridskoskola, gymnastik, skidskola och innebandy (Indals-Lidens 
Sportklubb, 2015). Indals-Lidens sportklubb bedriver även viss verksamhet som inte är direkt 
kopplad till idrott. De är bland annat medarrangörer under dans på en dansbana i byn1. 
Sportklubben äger en ishockeyrink med tillhörande byggnader och omklädningsrum, ett elljusspår 
och en klubbstuga.  
 
3.5 Lidens hembygdsförening 
Hembygdsrörelsen är En rörelse som uppstod i slutet av 1800-talet och bildades för att bevara den 
lokala och regionala folkkulturen (Nationalencyklopedin, 2015). Lidens hembygdsförening 
grundades 1956 och har 256 medlemmar (Lidens Hembygdsförening, 2015). Hembygdsrörelsen har 
bidragit med bevarandet av muntlig tradition i form av texter och andra dokument men även 
bevarandet av materiella ting i lokalsamhället. De verkar för att bevara kulturarvet och har ofta 
sociala aktiviteter, så som träffar där de upplyser om lokala traditioner och historier från bygden, 
eller hembygdsdagen i Liden. Hembygdsföreningen äger också en hembygdsgård och ett antal 
kringliggande hus.  
 
 
 
 

                                                 
1 Åsendansen är en aktivitet som Indals-Lidens sportklubb, i samarbete med Holms Sportklubb och Lidens 

skytteförening, arrangerar. Ett återkommande arrangemang med dans på en dansbana.   
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4. LITTERATURÖVERSIKT OCH TEORI  
 
Nedan presenteras den litteraturöversikt och den teori som använts i studien.  
 
4.1 Litteraturöversikt  
För att i denna studie kunna relatera institutionernas relevans har jag använt en teori som kartlägger 
de grundläggande mänskliga behoven. Det finns flera teoretiker inom området.  

Manfred A Max Neef menar att alla människor har grundläggande behov. (Neef, 1991) Dessa 
behov innefattar allt ifrån de mest fundamentala så som tak över huvudet, mat och vatten till andra 
mer abstrakta behov så som frihet och kärlek. Han menar att dessa behov är oberoende av tid och 
rum.  

En som långt tidigare än Manfred A Max Neef lanserat teorier om grundläggande mänskliga 
behov är Abraham Mazlow som publicerade artikeln "A Theory of Human Motivation" (Mazlow, 
1943) som ger ett annat synsätt på behov än vad Neef gör. Neef delar upp de grundläggande 
behoven i nio jämlika delar medans Maslow skapade en trappa, där vissa behov är viktigare än 
andra.  

I denna studie har jag valt att använda mig av Neefs teori, då han tillhandahåller en överskådlig 
matris över de mänskliga behoven som jag anser vara ett bra verktyg att koppla till de intervjuer jag 
utfört. Det har förtydligat för informanterna att förstå och medvetandegöra syftet med intervjuerna. 
Matrisen har även varit behjälplig för mig då jag använt matrisen vid analysering av studiens 
resultat.   

Den huvudsakliga litteraturöversikten genomfördes efter det att valet av teori gjorts. För att 
erhålla en ökad förståelse om institutioner och dess uppkomst (Amnå, 2006) men även för att 
uppfatta hur andra använt Neefs teori. Utöver den befintliga litteraturöversikten gjordes även en 
grundläggande insamling av information om bygden Liden och de olika institutionerna. Information 
om de olika samhällsinstitutionerna i Liden var knapp och inte många tryckta verk gick att få tag i.   
Jag har inte funnit litteratur som direkt studerar kopplingen mellan mänskliga behov och 
samhällsinstitutioner däremot finns forskning inom respektive område.  
 
4.2 Teori  
För att skapa en fördjupad förståelse kring studiens koppling till de grundläggande mänskliga 
behoven följer här en något fördjupad redogörelse kring den valda Manfred A Max Neefs teori – 
Human scale development paradigm (Neef, 1991). 

Neefs menar att oavsett om du bor i Afrika, Sydamerika eller Europa så är de grundläggande 
mänskliga behoven desamma. Behoven är varaktig över tid, det vill säga de grundläggande behoven 
är desamma idag som under tidigare historiska epoker. Det som förändras är hur man tillfredsställer 
de olika behoven. Neef delar i sin teori upp grundläggande behov i nio olika kategorier under 
överrubriken  ”Fundemantal  Human  Needs”.  I  teorin  rangordnas  inte  behoven  bortsätt från de allra 
mest grundläggande behoven för att överleva; Vatten, mat och tak över huvudet.  
Jag har valt ett pragmatiskt förhållningssätt där jag i denna studie endast utgår från Neefs matris om 
behov och hur de tillfredsställs. Jag tar inte upp Neefs  ”Satisfier  characterization”  som  handlar  om  
hur tillfredsställande av ett behov kan påverka hur andra behov tillfredsställs.   

Andra har använt Max Manfred A Neef men i en annan form av forskning. Bland annat har Ian 
Gough delvis använt sig av Neef i sin artikel  ”Climate  change  and  sustainable  welfare: 
the   centrality  of  human  needs”.  Artikeln handlar om hur klimatförändringar påverkar människors 
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välbefinnande på jorden. Han använder tre olika ingångsvinklar till mänskliga behov och Neefs 
ingångssätt är ett av dom. Gough försöker helt enkelt mäta och jämföra mänskligt välbefinnande 
genom tiden. Gough beskriver bland annat Neefs teori om mänskliga behov och tar upp de behov 
som  är  desamma  oavsett  kultur.  Det  vill  säga  ”universal  satisfier  characteristics”  (Gough, 2015) 
 
4.3 Neefs matris 

(Neef, 1991)   

Nedan följer ett försök att förklara Neefs matris om de grundläggande mänskliga behoven.  
Neef definierar de grundläggande mänskliga behoven (Fundamental Human Needs), som du 

finner på y-axeln, som de behov varje människa behöver för att leva ett relativt bra liv. Matrisen 
består av nio stycken grundläggande mänskliga behov: Från subsistence till freedom. På x-axeln 
finner du ett antal, som Neef menar, existentiella kategorier. Being, having, doing och interacting. 
För att var och ett av de grundläggande behoven ska tillfredsställas så definieras vilket tillstånd du 
behöver vara i (being), vad du behöver ha (having), vad du behöver göra (doing) och i vilket 
sammanhang (interacting). Nedanför de existentiella kategorierna återfinns sätt att tillfredsställa 
behoven,   dessa   benämner   Neef   som   ”satisfiers”(Neef,   1991).   För   att   göra   det   enklare   att   förstå  
kommer en matris som översatts till svenska att användas i den här studien.  
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4.4 Tidigare forskning  
Magdalena Cedering skriver i sin avhandling, skolnedläggningar på landsbygden, om problemen 
med skolnedläggningar. Studien som är gjord i Ydre kommun avser belysa betydelsen av att ha en 
skola i en by på landsbygden men även hur det påverkar människors vardagsliv om en skola läggs 
ned. Hon offentliggör vilken funktion skolan har och visar på samspelet mellan familjens vardag 
och skolan. Familjer, individer och hela lokalsamhället blir påverkade av om en skola försvinner. 
Cedering  skriver  bland  annat  ”En  skolnedläggning  kan ge konsekvenser för lokalsamhället, så väl 
socialt som ekonomiskt. Detta exempelvis genom att elever och föräldrar till elever inte får den 
samhörighet och det umgänge som skolaktiviteter kan generera byn, utan måste hitta andra vägar 
för  bysamverkan”(Cedring, 2012, s.40).  

I  rapporten  ”Religiös  förändring  i  norra  Europa  – en  studie  av  Sverige  ”Från  statskyrka  till  fri  
folkkyrka”  beskriver  författarna  att  kyrkans  roll  förändrats.  De  beskriver  bland  annat  att  intresset  för  
andlighet, gud och religion tycks öka, men att ter sig på andra sätt än via den etablerade kyrkan. 
Författarna   skriver   också   ”Samhällsförändringarna och den ökade globaliseringen ger positiva 
effekter i form av ökad kommunikation mellan människor, men också negativa effekter i form av 
social   exkludering  och  nya   former   av   fattigdom.”  De   tar   även  upp   förändringsprocessen  och  vad  
som hänt i och med reformen då kyrkan och staten delades (Bäckström, Beckman & Pettersson, 
2004).   

Min studie avser landsbygden och Cedering skriver om hur skolnedläggningar på landsbygden 
påverkar mindre orter. Jag använder Cederings artikel för att få en förståelse över vilken roll skolan 
har  på   landsbygden  och  vilka  behov  de  kan   tillfredsställa.  Rapporten  ”Religiös förändring i norra 
Europa – en studie av Sverige  ”Från  statskyrka  till  fri  folkkyrka”  beskriver  kyrkans  förändrade  roll,  
vilket är intressant i min studie då jag vill förstå hur och varför kyrkans roll har förändrats.  
 
 
5. METOD  
 
Metoden bygger på att via en fallstudie undersöka institutioner och föreningars roll via 
grundläggande mänskliga behov. Fallstudien utgjordes av intervjuer och analyserades genom Neef 
behovsmatris över grundläggande mänskliga behov.  
 
5.1 Intervjuer  
Jag använde mig av intervjuer som metod då jag ansåg att det var ett material som kunde svara på 
mitt syfte och mina frågeställningar. För att studera de lokala föreningarna och institutionerna var 
det naturligt att använda intervjuer som metod.  

Kvalitativa intervjuer genomfördes och dessa var semi-strukturerade, det vill säga att under 
intervjuns gång kan frågor både läggas till och tas bort (Bryman, 2008). Intervjuerna med 
företrädare för Lidens hembygdsförening, kyrkan i Liden och Indals Lidens sportklubb skedde 
hemma hos var och en av informanterna. Anledningen till att träffarna skedde i hemmen var dels på 
grund av praktiska skäl, dels för att de som jag intervjuade skulle känna sig så bekväma som 
möjligt. Intervjun med rektorn på Lidens skola skedde på arbetsplatsen för att inga andra 
möjligheter gavs. För att intervjuerna skulle flyta på så bra som möjligt spelades samtalen in 
(Bryman, 2008, s.428-432). Ingen av informanterna motsatte sig att samtalen spelades in. Viss 
transkribering gjordes direkt efter varje intervju för att förenkla en senare analys. Samma 
frågeschema användes under alla intervjuer. Detta dels för att få mer reliabilitet i svaren men även 
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för att enklare kunna tematisera svaren utefter de frågeställningar jag valt att jobba efter. Neefs 
behovsmatris presenterades för var och en av informanterna och de fick därefter möjlighet att 
förklara vilka behov som deras institution tillfredsställde. Jag har sedan färglagt matriserna utefter 
vad varje informant sagt och analyserat det resultat som matriserna visade. Vid analys av 
intervjuerna används en tematisk analys, det vill säga att efter intervjuerna delades informationen in 
i olika teman (Bryman, 2008, s.528-530). För att komplettera den tematiska analysen adderas även 
en teoretisk tolkning, det vill säga att intervjuerna genomgås ett antal gånger för att sedan reflektera 
teoretiskt över särskilda teman av större betydelse (Kvale & Brinkmannm, 2014, s. 283).   
De olika informanterna representerar olika samhällsinstitutioner och det är deras personliga åsikter 
som kommer att presenteras under resultatdelen.  
 
5.2 Etik  
För att skapa ett bra samtalsklimat ställdes ett antal etiska frågor enligt (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Samtliga informanter godkände att deras namn fick användas i studien. Jag anser inte heller att 
studien är av den dignitet att den skulle bidra till några problem för någon av informanterna, därför 
kommer deras riktiga namn att finnas med i studien (Kvale & Brinkman, 2014, s. 109). 
 
5.3 Urval av informanter 
Urvalet av informanter gjordes via målinriktat urval, det vill säga de som deltog i intervjun valdes ej 
på slumpmässiga grunder (Bryman 2014, s.392). För att få en bättre förståelse över kyrkans roll i 
lokalsamhället intervjuades vice ordförande i församlingsrådet i Lidens pastorat Margareta Engman. 
Valet av vice ordförande grundar sig i praktiska skäl då ordförande inte kunnat nås. I Indals-Lidens 
sportklubb intervjuades dels ordförande Roland Andersson men även ledamoten Mona Öberg. Det 
gjordes för att få en historisk tillbakablick då Andersson endast varit ordförande i ett par år och 
Öberg varit invald i styrelsen sedan 1970-talet. För att förstå skolans roll intervjuades Roy Resare, 
rektor på Lidens skola. Resare kändes som ett naturligt val då han innehaft positionen som rektor på 
Lidens skola sedan 2007. Slutligen intervjuades Kerstin Åström, tidigare ordförande för Lidens 
hembygdsförening men fortfarande aktiv i föreningen.  
 
5.4 Informanter  

 Roy Resare, rektor på Lidens skola. 
 Margareta Engman, vice ordförande i församlingsrådet i Lidens pastorat, Svenska kyrkan. 
 Roland Andersson, ordförande i Indals-Lidens sportklubb.  
 Mona Öberg, ledamot i Indals-Lidens sportklubb. 
 Kerstin Åström, tidigare ordförande i Lidens hembygdsförening.  

 
 
6. RESULTAT  
 
Nedan presenteras resultat från intervjuer som genomförts med representanter för de olika 
samhällsinstitutionerna och föreningarna. Resultatdelen förmedlar det informanterna sagt och en 
analys med diskussion följer i avsnittet efter. Uppdelningen, som den är gjord, grundar sig i att 
försöka klargöra skillnaden mellan resultat och analys.  
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6.1 Intervjuer  
Varje informant gav sin egen tolkning av vilken roll som just deras institution eller förening har i 
lokalsamhället. 

Roy Resare (2015) som är rektor på Lidens skola berättade under intervjun att skolans 
viktigaste uppgift är att ge barn en bra utbildning och  träna  eleverna  i  kritiskt  tänkande.  ”Idag  är  ju  
skolan väldigt mycket inriktad på att skapa kreativa människor som är flexibla och kan hantera en 
föränderlig  värld  med  höga  krav.”  Skolan  ska  dessutom  stå  för  att  bevara  och  skydda  normer  och  
värderingar, något som också står i läroplanen för grundskolan (Skolverket, läroplan 2011). Resare 
menar också att skolan fungerar som ett nav i Liden, där både privata företagare och 
samhällsservice är koncentrerad.  

Svenska Kyrkans representant Margareta Engman (2015) talade om betydelsen att ha levande 
aktiviteter runt församlingens kyrkor och att kyrkorna ska vara en plats där alla ska vara välkomna 
när som helst. I kyrkorna ska det finnas möjlighet att, då det händer något i ett samhälle, söka stöd, 
hjälp och tröst. Engman poängterar också att det inte finns något krav på att man ska vara religiös 
för att besöka kyrkan trots att kyrkan står för normer och värderingar som har det kristna budskapet 
i  grunden.  Om  inte  kyrkan  är  ”up  to  date”  kommer  något  annat  ta  över  kyrkans roll.  

Roland Andersson och Mona Öberg som representerar Indals-Lidens Sportklubb menar att 
sportklubbens främsta roll är erbjuda aktiviteter för barn. De menar att eftersom det inte finns någon 
annan institution eller förening i Liden som erbjuder idrottsliga aktiviteter på fritiden så är 
sportklubbens roll viktig. Utöver att erbjuda idrottsliga aktiviteter ska sportklubben stå för social 
trygghet och delaktighet menar dem.  

Kerstin Åström (2015) som företräder Lidens hembygdsförening poängterar att 
hembygdsföreningens viktigaste roll i lokalsamhället är att lära ut historia om Liden. Tillexempel 
förmedla vad människor på bygden gjort, vad de levde av och vad olika byggnader i Liden haft för 
funktion. 

Varje institution eller förening bedriver ett antal aktiviteter och andra arrangemang för att 
upprätthålla dess roll. Roy Resare (2015) beskriver  exempelvis att den roll som skolan har är styrd 
av  lag.  Resare  poängterar  att  ”det  är  väldigt  statligt  regelstyrt  i  grund  och  botten.  Vilka  uppdragen  är  
och vad  som  ska  göras,  ämnen,  timplan,  allt  möjligt.”  Vilket  upptagningsområde  skolan  har  är  också  
regelstyrt och det leder till att skolan har en skyldighet att ta emot barn inom detta område. Utanför 
själva skolan förekommer vissa aktiviteter tillsammans med hembygdsföreningen. Kerstin Åström 
(2015) talade om att hembygdsföreningen, då skolan kommer på besök, arrangerar aktiviteter så 
som guidning runt hembygdsgården och en historisk tillbakablick på platsen och i Liden som stort. 
Hembygdsföreningen bedriver dessutom ett antal sommaraktiviteter vid hembygdsgården under 
hembygdsdagen. För att rollen fortsatt ska upprätthållas menar Åström att ett arkiv, där skrifter och 
föremål skulle förvaras, vore nödvändigt att bygga vid hembygdsgården.  

Margareta Engman (2015) tar upp ett antal aktiviteter som kyrkan har och som gör att rollen 
upprätthålls. Kyrkan har regelbundna gudstjänster som de försöker anpassa efter samhället så 
mycket det går genom att variera programmen. Kyrkan har också krav, då de är styrda av paragrafer 
i  kyrkoordningen,  att  ha  nattvardsgång  (fotnot).  ”Det  naturligaste  sättet  att  bli  medlem  i  kyrkan  det  
är  att  du  blir  döpt.  Det  är  inträdet  i  dit  medlemskap”.   

Roland Andersson och Mona Öberg (2015) talade om att sportklubben har ett antal aktiviteter; 
friidrott, skridskoskola, längdskidskola och bamsegympa för barn och ungdom. Men sportklubben 
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arrangerar också viss aktivitet där också vuxna kan delta så som kyrkstigen2, vuxengympa och 
fettisdagssparken3. Dessutom är sportklubben medarrangörer till löpartävlingen Indalsledenloppet 
och Åsendansen. Både Andersson och Öberg poängterar att Sportklubbens roll som 
idrottsföreningen på byn kvarstår trots att aktiviteterna har blivit färre.  

Alla institutioner har uppstått från ett behov på något sätt. Informanterna besvarade frågan om 
behoven är desamma idag eller om dem med tiden har förändrats. Men även hur behoven förändrats 
från då institutionerna instiftades fram till idag.  

Roy Resare (2015) talade om den obligatoriska skolan som instiftades 1842. Det är en 
grundlagsskyddad rätt för alla i åldrarna 6-16 år berättar han. Skolan har egentligen inte uppstått av 
ett lokalt behov utan snarare ett nationellt behov. Han påpekar att skolan är styrd av lag och de 
förändringar  som  skett  är  lagstiftade.  ”enkla  jobb  finns inte idag i samma utsträckning längre och vi 
behöver   då   utbilda   mer,   så   på   det   sättet   har   det   skett   en   förändring   som   är   ganska   dramatisk”  
berättar Resare.    

Margareta Engman (2015) berättade att eftersom Liden var den gamla tidens tätort var det 
naturligt att bygga en kyrka i byn. Människor är i behov av kyrkan menar hon.  
”Jag  tror  att  behoven  har  förändrats  över  tid.  Mänskligheten  är  så  förändrad,  vi  lever  i  ett  samhälle  
idag  med  ett  väldigt  högt  tempo.” Alla människor behöver stanna upp och fundera ibland. Kyrkan 
bidrar med ro och stillhet.  

Roland Andersson och Mona Öberg (2015) tar upp att behovet av en sportklubb eller 
idrottsförening grundas i människors önskan av tillgång till aktiviteter och att ha en sysselsättning 
på fritiden. Det behovet har  inte  förändrats.  Öberg  påpekar  dock  att  ”barn  och  ideell  hjälp  har  gått  
ner  vilket  vållar  problem  för  sportklubben  att  bedriva  en  vettig  verksamhet.”   

Kerstin Åström (2015) talade om behovet av att förmedla och bevara historia både om hur det 
var tidigare och hur det är idag. Hembygdsföreningen i Liden uppstod för att skapa en förståelse för 
hur det varit i byn, ett behovet som Åström menar är desamma idag.  

Är institutionernas/föreningarnas roll desamma idag som de var när de grundades eller om har 
den förändrats? Hur har rollen i sådana fall förändrats och går det att tyda förändringar i vilken 
funktion de olika institutionerna har idag i jämförelse med då de uppkom?  

Roy Resare (2015) poängterar än en gång att skolan är styrd av lag och att det skett olika 
lagstiftningar som förändrat skolans roll under både 18- och 1900-talet.  ”Skolan  är  nog  en  väldigt  
stabil samhällsinstitution skulle jag säga. Jag uppfattar nog inte att rollen i samhället har förändrats 
mer än att vi idag lägger ner mycket mer resurser på att barn som har problem i skolan ska lyckas 
bättre, vilket är ett uttryck i att samhället behöver ha en högre sysselsättningsgrad för att kunna 
klara  ett  välfärdssamhälle.”   

Margareta Engman (2015) anser att kyrkans roll har förändrats över tid. Tidigare var det i stort 
sätt obligatoriskt att gå i kyrkan, gick man inte kunde man bli illa ansedd. Idag har det förändrats, 
var och en får göra som de vill. Dessutom har kyrkans roll förändrats till att följa 
samhällsutvecklingen.  

Roland Andersson och Mona Öberg (2015) menar att sportklubbens roll har varit och 
fortfarande är att erbjuda aktiviteter till barn och ungdomar. Dom tycker inte att sportklubbens 
funktion/roll har förändrats nämnvärt.  

Kerstin Åström (2015) talade om hembygdsföreningens roll att förmedla historia kanske är än 
                                                 
2 Kyrkstigen är en aktivitet som Indals-Lidens sportklubb arrangerar som ett minne av gamla tider, då folk som bodde 

i mindre byar gick genom skogen till Lidens kyrka. I folkmun har den leden hetat kyrkstigen. 
3 Fettisdagssparken är en aktivitet som äger rum i början på mars varje år. Det är en sparktävling för barn och vuxna.  
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viktigare idag än då föreningen grundades, men rollen är fortfarande densamma.  
Är samarbete på en liten ort som Liden viktigt? Samarbetar de utvalda institutionerna och 

föreningarna med varandra eller med andra?   
Roy Resare redovisade att skolan har ett formaliserat samarbete med landstinget, då vårdcentralen 
på byn erbjuder friskvård som skolan utnyttjar. Dessutom är skolan storkund hos den lokala ICA-
affären. Med kyrkan samarbetar skolan då det är skolavslutningar och vid lucia då kyrkobyggnaden 
används. Margareta Engman (2015) bekräftar det samarbete som Resare pratar om. Dessutom 
samarbetar de båda under kyrkans barntimmar. Kyrkan har även visst samarbete med PRO 
(Pensionärernas Riks Organisation). Det finns ett nät som samarbetar. Det tror jag är jätteviktigt, 
annars skulle vi dö om vi inte hade de här näten. Både för föreningarna och för kyrkans del är det 
viktigt (Engman, 2015). Med hembygdsföreningen samarbetar kyrkan då de arrangerar gökotta. 
Kyrkan medverkar också då hembygdsföreningen har hembygdsdag. Kerstin Åström (2015) 
berättade om det samarbete som kyrkan talade om. Hembygdsföreningen och kyrkan har tidigare 
alltid samarbetat. Olika  hembygdsföreningar samarbetar också med varandra och Åström 
konstaterar, likt kyrkan, att det har varit nödvändigt med samarbete. Det är väl det som är viktigt i 
sådana här små bygder (Åström, 2015). Som tidigare påpekats finns dessutom ett samarbete mellan 
hembygdsföreningen och skolan då eleverna får besöka hembygdsgården under en skoldag.  

Roland Andersson och Mona Öberg (2015) talade om att inget formellt samarbete sker mellan 
någon av de andra föreningarna eller institutionerna. Dock samarbetar sportklubben när de 
arrangerar Åsendanserna tillsammans med Holms SK och den lokala skytteföreningen. Samarbete 
sker dessutom med andra föreningar i distriktet då Indalsledenloppet arrangeras.  
 
6.2 Syfte med verksamheten eller stadgar   
Nedan presenteras vilket syfte varje institution eller föreningar har med sin verksamhet. Detta 
avsnitt kommer innehålla rena citat från olika lagar stadgar och på annat sätt bestämda regler för 
verksamheten. Jag väljer att ha citaten i sin helhet för att läsaren skall få en bättre förståelse över 
vilken verksamhet de olika föreningarna och institutionerna bedriver och vilka bestämmelser de 
måste efterfölja.  

I skollagen återfinns det syfte som grundskolan har och det som Lidens skola måste följa för att 
bedriva sin verksamhet.  
 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet är att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever       
ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen 
ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 
så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare (SFS 2010:800). 

 
I Kyrkoordningen har församlingens syfte och uppgifter specificerats. Detta är alltså de uppgifter 
som Lidens församling inom Svenska kyrkan skall efterfölja.  

Församlingen   är   det   lokala   pastorala   området.   Församlingens   grundläggande   uppgift   är   att   fira   gudstjänst,  
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bedriva  undervisning  samt  utöva  diakoni  och  mission.   

Församlingen  har  ansvar  för  den  kyrkliga  verksamheten  för  alla  som  vistas   i   församlingen.  Det   finns  särskilda  
bestämmelser  om  skyldigheten  att  tillhandahålla  dop,  konfirmation,  vigsel  och  begravningsgudstjänst.   

Församlingen  får  lämna  bidrag  till  internationell  diakoni  och  mission. 

Församlingen  ska  anställa  och  avlöna  den  personal  samt  anskaffa  och  underhålla  den  egendom  som  behövs  för  
församlingens  verksamhet  (Kyrkosamlingen, 2014, s.6).  

 
Indals-Lidens Sportklubb har stadgar för vilken typ av verksamhet som ska bedrivas och vilka 
grunder verksamheten ska ha.  
 

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysisk och psykiskt som socialt och kulturellt 
avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje 
utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska 
principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott 
skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. Föreningen har som 
ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning (Indals-Lidens Sportklubb, 2001).  

 
Hembygdsförbundets stadgar  är det som står till grund för Lidens Hembygdsförening och dess 
verksamhet.  
 

Kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande 
generationer. Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla. Att 
kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.att med 
kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd  (Hembygd, 2016).  
 

6.3 Neefs matris (Behovsmatrisen) 
Nedan följer en tabellöversikt över Neefs teori om grundläggande mänskliga behov. Grön färg visar 
vad informanterna säger att deras institution/förening tillfredsställer för behov. Matrisen är översatt 
till svenska för att göra den lättare att förstå.  
 
Grundläggande 
mänskliga behov 

Att vara, tillstånd 
(kvaliteter) 

Att ha, besitta 
(tillgångar)  

Att göra, 
aktivitet  
(handlingar) 

Sammanhang 
(miljöer) 

Uppehälle/existens Fysisk och mental 
hälsa  

Mat, skydd (tak 
över huvudet), 
arbete  

Föda, kläder, vila, 
arbete  

Livsmiljö, social 
miljö  

Skydd/bevara  Vård, anpassnings-
förmåga, 
självbestämmande 

Social trygghet, 
hälso- och 
sjukvårdssystem, 
arbete 

Samarbete, 
planera, ta hand 
om, hjälpa  

Social miljö, 
bostad  

Tillgivenhet/ömhet/     
kärlek  

Respekt, sinne för 
humor, generositet, 
sensualitet  

Vänskap, familj, 
relation till 
naturen  

Dela, ta hand om, 
älska, uttrycka 
känslor  

Privatliv, intima 
utrymmen för 
gemenskap  
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Förståelse Förmåga till 
kritiskt tänkande, 
nyfikenhet, 
intuition  

Litteratur, lärare  Analyserings-
förmåga, studera, 
tänka efter, 
undersöka  

Skolor, familjer, 
universitet, 
samhälle 
(gemenskap)  

Deltagande Mottaglighet, 
engagemang, sinne 
för humor  

Ansvarsområden,  
plikter, arbete, 
rättigheter  

Samarbete, ha 
avvikande åsikter, 
uttrycka åsikter 

Sammanslutningar, 
partier, kyrkan, 
grannskap  

Fritid Föreställningar 
(fantasi), ro,  
spontanitet  

Idrott, partier, 
sinnesro  

Dagdrömma, 
komma ihåg, ta 
det lugnt, ha kul  

Landskap,  intima 
utrymmen, platser 
där man får vara 
ensam 

Skapelse/kreativitet  Föreställningar 
(fantasi), djärvhet, 
uppfinnings-
förmåga, 
nyfikenhet  

Förmåga(talang), 
färdigheter, 
arbete, tekniker 

Uppfinna, bygga, 
designa, arbeta, 
komponera, tolka 

Utrymmen för att 
uttryck sig, 
workshops, behov 
av publik  

Identitet  Känsla av 
tillhörighet, 
självkänsla, 
konsekvent  

Språk, religion, 
arbete, seder, 
värden, normer 

lära känna sig 
själv, växa, 
engagera sig  

platser som man 
tillhör, vardagliga 
miljöer 

Frihet  Självbestämmande 
passion,  
självkänsla, ha ett 
öppet sinne  

Lika rättigheter  avvikande åsikter, 
valmöjligheter, 
våga ta risker, 
utveckla 
medvetenhet  

Vart som helst  

Lidens skola (Resare, 2015)   
 
 
Grundläggande 
mänskliga behov 

Att vara, tillstånd 
(kvaliteter) 

Att ha, besitta 
(tillgångar)  

Att göra, 
aktivitet  
(handlingar) 

Sammanhang 
(miljöer) 

Uppehälle/existens Fysisk och mental 
hälsa  

Mat, skydd (tak 
över huvudet), 
arbete  

Föda, kläder, vila, 
arbete  

Livsmiljö, social 
miljö  

Skydd/bevara  Vård, anpassnings-
förmåga, 
självbestämmande 

Social trygghet, 
hälso- och 
sjukvårdssystem, 
arbete 

Samarbete, 
planera, ta hand 
om, hjälpa  

Social miljö, 
bostad  

Tillgivenhet/ömhet/     
kärlek  

Respekt, sinne för 
humor, generositet, 
sensualitet  

Vänskap, familj, 
relation till 
naturen  

Dela, ta hand om, 
älska, uttrycka 
känslor  

Privatliv, intima 
utrymmen för 
gemenskap  

Förståelse Förmåga till 
kritiskt tänkande, 
nyfikenhet, 
intuition  

Litteratur, lärare  Analyserings-
förmåga, studera, 
tänka efter, 
undersöka  

Skolor, familjer, 
universitet, 
samhälle 
(gemenskap)  

Deltagande Mottaglighet, 
engagemang, sinne 

Ansvarsområden,  
plikter, arbete, 

Samarbete, ha 
avvikande åsikter, 

Sammanslutningar, 
partier, kyrkan, 
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för humor  rättigheter  uttrycka åsikter grannskap  
Fritid Föreställningar 

(fantasi), ro,  
spontanitet  

Idrott, partier, 
sinnesro  

Dagdrömma, 
komma ihåg, ta 
det lugnt, ha kul  

Landskap,  intima 
utrymmen, platser 
där man får vara 
ensam 

Skapelse/kreativitet  Föreställningar 
(fantasi), djärvhet, 
uppfinnings-
förmåga, 
nyfikenhet  

Förmåga(talang), 
färdigheter, 
arbete, tekniker 

Uppfinna, bygga, 
designa, arbeta, 
komponera, tolka 

Utrymmen för att 
uttryck sig, 
workshops, behov 
av publik  

Identitet  Känsla av 
tillhörighet, 
självkänsla, 
konsekvent  

Språk, religion, 
arbete, seder, 
värden, normer 

lära känna sig 
själv, växa, 
engagera sig  

platser som man 
tillhör, vardagliga 
miljöer 

Frihet  Självbestämmande 
passion,  
självkänsla, ha ett 
öppet sinne  

Lika rättigheter  avvikande åsikter, 
valmöjligheter, 
våga ta risker, 
utveckla 
medvetenhet  

Vart som helst  

Svenska kyrkan (Engman, 2015)  
 
 
Grundläggande 
mänskliga behov 

Att vara, tillstånd 
(kvaliteter) 

Att ha, besitta 
(tillgångar)  

Att göra, 
aktivitet  
(handlingar) 

Sammanhang 
(miljöer) 

Uppehälle/existens Fysisk och mental 
hälsa  

Mat, skydd (tak 
över huvudet), 
arbete  

Föda, kläder, vila, 
arbete  

Livsmiljö, social 
miljö  

Skydd/bevara  Vård, anpassnings-
förmåga, 
självbestämmande 

Social trygghet, 
hälso- och 
sjukvårdssystem, 
arbete 

Samarbete, 
planera, ta hand 
om, hjälpa  

Social miljö, 
bostad  

Tillgivenhet/ömhet/     
kärlek  

Respekt, sinne för 
humor, generositet, 
sensualitet  

Vänskap, familj, 
relation till 
naturen  

Dela, ta hand om, 
älska, uttrycka 
känslor  

Privatliv, intima 
utrymmen för 
gemenskap  

Förståelse Förmåga till 
kritiskt tänkande, 
nyfikenhet, 
intuition  

Litteratur, lärare  Analyserings-
förmåga, studera, 
tänka efter, 
undersöka  

Skolor, familjer, 
universitet, 
samhälle 
(gemenskap)  

Deltagande Mottaglighet, 
engagemang, sinne 
för humor  

Ansvarsområden,  
plikter, arbete, 
rättigheter  

Samarbete, ha 
avvikande åsikter, 
uttrycka åsikter 

Sammanslutningar, 
partier, kyrkan, 
grannskap  

Fritid Föreställningar 
(fantasi), ro,  
spontanitet  

Idrott, partier, 
sinnesro  

Dagdrömma, 
komma ihåg, ta 
det lugnt, ha kul  

Landskap,  intima 
utrymmen, platser 
där man får vara 
ensam 

Skapelse/kreativitet  Föreställningar Förmåga(talang), Uppfinna, bygga, Utrymmen för att 
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(fantasi), djärvhet, 
uppfinnings-
förmåga, 
nyfikenhet  

färdigheter, 
arbete, tekniker 

designa, arbeta, 
komponera, tolka 

uttryck sig, 
workshops, behov 
av publik  

Identitet  Känsla av 
tillhörighet, 
självkänsla, 
konsekvent  

Språk, religion, 
arbete, seder, 
värden, normer 

lära känna sig 
själv, växa, 
engagera sig  

platser som man 
tillhör, vardagliga 
miljöer 

Frihet  Självbestämmande 
passion,  
självkänsla, ha ett 
öppet sinne  

Lika rättigheter  avvikande åsikter, 
valmöjligheter, 
våga ta risker, 
utveckla 
medvetenhet  

Vart som helst  

Indals-Lidens Sportklubb (Andersson & Öberg, 2015)  
 
 
Grundläggande 
mänskliga behov 

Att vara, tillstånd 
(kvaliteter) 

Att ha, besitta 
(tillgångar)  

Att göra, 
aktivitet  
(handlingar) 

Sammanhang 
(miljöer) 

Uppehälle/existens Fysisk och mental 
hälsa  

Mat, skydd (tak 
över huvudet), 
arbete  

Föda, kläder, vila, 
arbete  

Livsmiljö, social 
miljö  

Skydd/bevara  Vård, anpassnings-
förmåga, 
självbestämmande 

Social trygghet, 
hälso- och 
sjukvårdssystem, 
arbete 

Samarbete, 
planera, ta hand 
om, hjälpa  

Social miljö, 
bostad  

Tillgivenhet/ömhet/     
kärlek  

Respekt, sinne för 
humor, generositet, 
sensualitet  

Vänskap, familj, 
relation till 
naturen  

Dela, ta hand om, 
älska, uttrycka 
känslor  

Privatliv, intima 
utrymmen för 
gemenskap  

Förståelse Förmåga till 
kritiskt tänkande, 
nyfikenhet, 
intuition  

Litteratur, lärare  Analyserings-
förmåga, studera, 
tänka efter, 
undersöka  

Skolor, familjer, 
universitet, 
samhälle 
(gemenskap)  

Deltagande Mottaglighet, 
engagemang, sinne 
för humor  

Ansvarsområden,  
plikter, arbete, 
rättigheter  

Samarbete, ha 
avvikande åsikter, 
uttrycka åsikter 

Sammanslutningar, 
partier, kyrkan, 
grannskap  

Fritid Föreställningar 
(fantasi), ro,  
spontanitet  

Idrott , partier, 
sinnesro  

Dagdrömma, 
komma ihåg, ta 
det lugnt, ha kul  

Landskap,  intima 
utrymmen, platser 
där man får vara 
ensam 

Skapelse/kreativitet  Föreställningar 
(fantasi), djärvhet, 
uppfinnings-
förmåga, 
nyfikenhet  

Förmåga(talang), 
färdigheter, 
arbete, tekniker 

Uppfinna, bygga, 
designa, arbeta, 
komponera, tolka 

Utrymmen för att 
uttryck sig, 
workshops, behov 
av publik  

Identitet  Känsla av 
tillhörighet, 

Språk, religion, 
arbete, seder, 

lära känna sig 
själv, växa, 

platser som man 
tillhör, vardagliga 
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självkänsla, 
konsekvent  

värden, normer engagera sig  miljöer 

Frihet  Självbestämmande 
passion,  
självkänsla, ha ett 
öppet sinne  

Lika rättigheter  avvikande åsikter, 
valmöjligheter, 
våga ta risker, 
utveckla 
medvetenhet  

Vart som helst  

Lidens hembygdsförening (Åström, 2015) 

 

 
7. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Syftet med studien är att utifrån de utvalda samhällsinstitutionerna och föreningarnas perspektiv, 
undersöka hur institutionerna ser på sin roll i lokalsamhället och hur väl institutionerna själva anser 
att de motsvarar de grundläggande mänskliga behoven som existerar i bygden. Här kommer jag, 
utifrån den insamlade data som redovisats under resultatdelen, analysera och diskutera 
informanternas svar utifrån studiens frågeställningar.  
 
Institutionernas eller föreningarnas roll i lokalsamhället 
På frågan vad varje institution eller förening själva ansåg vara deras viktigaste roll varierade svaren 
mellan de olika informanterna.  

Skolans viktigaste funktion är att ge barn en bra utbildning och Resare nämner, att skolan, 
liksom kyrkan är starka normskapare. Utlärande av förståelse till kritiskt tänkande är också 
någonting som skolan ska stå för. Skolans funktion i lokalsamhället stämmer väl överens med 
skollagens 1 kap 4 § som inleds Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden (SFS 2010:800). Detta tyder på att skollagen är något 
som är väldigt viktigt i utbildningen av rektorer. Om man jämför med sportklubben så ligger 
skolans roll i lokalsamhället närmare den lag eller stadgar som är bestämda. Dock är skolan mycket 
mer regelstyrd än vad föreningslivet är, så det är svårt att dra några slutsatser om det.  

Kyrkans representant menar att dess främsta uppgift är att ha levande aktiviteter runt omkring 
kyrkorna i församlingen, men att den även skall finnas som en stödinstitution när det händer något i 
ett samhälle då människor behöver tröst. Hon menar också att kyrkan är starka normskapare.  

Sportklubben, i sin tur, anser att eftersom de är dem enda som erbjuder idrott på byn så är det 
viktigt att erbjuda aktiviteter på fritiden för barn. Sportklubben har även en funktion som innebär att 
de ska erbjuda social trygghet. Sportklubbens stadgar inleds Idrott skall inriktas på att utveckla 
individen positivt i såväl fysisk och psykiskt som socialt och kulturellt avseende (Indals-Lidens 
Sportklubb, 2001). Jag skulle säga att det som ordföranden i sportklubben säger stämmer in till viss 
del, men han nämner exempelvis ingenting om det kulturella. Man kan ifrågasätta hur väl stadgarna 
efterlevs och hur medveten styrelsen är om stadgarna. Det är svårt att göra en allt för djupdykande 
analys av en intervju då informanterna lätt kan missa att nämna detaljer.  

Hembygdsföreningens viktigaste roll är att lära ut om bygdens historia. Likt skolan, är 
hembygdsföreningen en kunskapsförmedlare. Hembygdsföreningen lär ut om Liden-bygden och 
arbetar för att bevara historiska ting.  

Både skolan och kyrkan nämner att de är starka normskapare. Dessa är också de institutioner 
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som funnits längst i bygden. Samtidigt är sportklubben tämligen ensamma om funktionen av att 
anordna idrottsliga aktiviteter för barn på fritiden. Av det material som framförts verkar varje 
institution och förening fylla sin en egen roll i lokalsamhället. Det finns likheter men även tydliga 
olikheter. Exempelvis, så är skolan styrd av statliga lagar medans föreningarna är lokalstyrda och 
kyrkan befinner i ett mellanläge. Hembygdsföreningen och skolan står för att lära ut, det som skiljer 
är att hembygdsföreningen lär ut om Liden-bygden och arbetar för att bevara historiska ting. Skolan 
utbildar mer allmänt.  

 
Hur upprätthålls rollen?   
Skolans aktiviteter är lagstyrda och det är redan bestämt vilka aktiviteter och ämnen som skolan ska 
bedriva. Resare berättar att skolan fungerar som ett nav mellan det privata näringslivet och 
samhällsservicen som finns i Liden och i byarna runt omkring. Aktivitetsmässigt, utanför själva 
skolan, nämner han främst samarbetet med hembygdsföreningen där aktiviteter under 
hembygdsdagen bedrivs gemensamt (Resare, 2015).   

Svenska kyrkan bedriver regelbundna gudstjänster och på grund av att de är reglerade av 
kyrkoordningen måste kyrka ha nattvardsgång en gång i månaden. Kyrkan ska vara en intressant 
plats med varierande program under gudstjänsterna säger Engman (2015).    

Sportklubben bedriver, tillsammans med ett antal andra föreningar i distriktet, 
Indalsledenloppet. Det är en relativt stor löpartävling där lag från hela Sverige deltar. Sportklubben 
har dessutom friidrott, skridskoskola, längdskidskola och gymnastik för barn i byn. Det bedrivs 
även  ”vuxengympa”.  Utöver  de  naturliga  idrottsliga  aktiviteterna  är  sportklubben  också  arrangör  av  
fettisdagssparken och kyrkstigen 

Hembygdsföreningen bedriver främst aktiviteter under hembygdsdagen, under sista april har de 
gökotta vid hembygdsgården. Dessutom talar Åström, likt Resare, om aktiviteterna tillsammans 
med  skolan  under  temat  ”hembygden”,  då  hon  bland  annat  guidar  eleverna och berättar om platsen 
(Åström, 2015).  

Om man ser till hur varje institutions roll upprätthålls, så är både kyrkan och skolan betydligt 
mer regelstyrda vad gäller aktiviteter än de båda föreningarna. Sportklubben däremot, frångår 
ibland sitt ursprungliga syfte då de inte bara arrangerar idrottsliga aktiviteter för barn. De engagerar 
sig också i andra sociala aktiviteter.  

I beaktande av Neefs matris och hur de olika behoven tillfredsställs så kan en jämförelse dras 
mellan sportklubben och kyrkan som båda tillfredsställer behoven under kolumnen att ha/besitta 
(tillgångar). Sportklubben tillfredsställer behovet fritid då de bedriver aktiviteter som har med 
idrott att göra. Kyrkan tillfredsställer behovet identitet då de främst bedriver religiös verksamhet. 
Skolans aktiviteter handlar främst om utbildning och kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande återfinns 
under kolumnen att vara, tillstånd (kvalitéer). Kritiskt tänkande tillfredsställer behovet förståelse. 
Hembygdsföreningens aktiviteter tillfredsställer främst behovet identitet då deras aktiviteter handlar 
om att berätta och bevara historia. De tillfredsställer behovet identitet främst genom känsla av 
tillhörighet som återfinns under kolumnen att vara/tillstånd (kvalitéer), men även platser som man 
tillhör, då hembygdsföreningen berättar om bygden Liden, som återfinns under kolumnen 
sammanhang (miljöer). Om man enkelt jämför vilka behov som institutionernas och föreningarnas 
olika aktiviteter tillfredsställer finner man att:   
 

 Kyrkan tillfredsställer behovet identitet 
 Sportklubben tillfredsställer behovet fritid  
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 Skolan tillfredsställer behovet förståelse  
 Hembygdsföreningen tillfredsställer behovet identitet.    

 
Kyrkan och hembygdsföreningen tillfredsställer samma behov, men på olika sätt. Människor som 
inte går i kyrkan kan tillfredsställa behovet av identitet genom hembygdsföreningens aktiviteter. 
Kyrkan och hembygdsföreningen är kanske de två institutionerna/föreningarna som ligger varandra 
närmast, i alla fall om man får tro på de svar intervjuerna gav. Sportklubben tillfredsställer behovet 
av fritid då de bedriver aktiviteter och skolan tillfredsställer behovet av förståelse. Jag tolkar delvis 
detta som en bekräftelse på att de olika institutionerna har olika roller i lokalsamhället.  
 
Har institutionen/föreningen uppstått från lokala behov och är de behoven 
desamma idag?  
Både Svenska kyrkan i Liden och Lidens skola har uppkommit på grund av att Liden var den gamla 
tidens centralort. De har uppstått från ett nationellt behov snarare än ett lokalt behov. Båda 
institutionernas representanter finner inte att behovet har förändrats nämnvärt från då de uppstod. 
Kyrkan som institution har funnits länge och det är svårt att svara på vilka behov kyrkan 
tillfredsställde tidigare som inte tillfredsställs idag. Skolan är, kyrkan har varit statligt restriktivt 
styrda institutioner (Nationalencyklopedin, 2016). Det har gjort att de båda är relativt stabila 
samhällsinstitutioner. Behovet av en mer välutbildad befolkning har gjort att skolan har ett ännu 
större ansvar att utbilda elever. Jag tror att de lokala behoven av skolan och kyrkan är styrt av hur 
samhället ser ut i övrigt. Det lokala följer det globala, och de båda är två så naturliga inslag i 
samhället att många knappt reflekterar över vilka behov de egentligen tillfredsställer. Med Neefs 
matris som utgångspunkt bör en analys utformas främst efter hur behoven har förändrats från då 
institutionerna uppstod. Då informanterna inte menade att de förändrats allt för mycket finns ändå 
viss information att utläsa. Med kyrkan på orten bör kyrkan också stå för en känsla av tillhörighet 
men även en plats där man känner tillhörighet till. Engman nämner ingenting om att kyrkan skulle 
vara en bidragande faktor till en plats som man känner tillhörighet till. Kanske var det ett behov 
som kyrkan, till större omfattning, fyllde tidigare. Jag tror att kyrkan, fortfarande för vissa, är en 
plats man känner tillhörighet till. Jag tror också att, i och med att fler institutioner och föreningar 
uppkommit, tillhörighetskänslan blivit mer utspridd. Skolan tillfredsställer det behov som Neef 
kallar förståelse. Dagens skola tillfredsställer, om möjligt än mer än tidigare, behovet av att lära sig. 
Tidigare lärde sig många av sina föräldrar och mor- och farföräldrar, och skolan var snarare en plats 
för de mer lärda. Framförallt var det lättare att börja jobba direkt efter avslutad skola än vad det är 
idag. Samhället ställer krav på en god utbildning för att utföra de jobb som efterfrågas. Skolan har, 
tror jag, fått en än större betydelse idag än vad som var fallet med skolan då den uppstod. Skolan är 
den plats som ska förbereda barn för samhället. Även om så också var fallet tidigare, tror jag att 
skolan har fått tydligare riktlinjer över vilken roll de har och vilka behov de ska tillfredsställa. Det 
borde leda till att skolan bättre klarar av att tillfredsställa de behov som den är tänkt att göra.  

Både idrottsföreningen och hembygdsföreningen är relativt nya föreningar. Indals-Lidens 
sportklubb tillkom, så som den ser ut idag, 1971 och Lidens hembygdsföreningen grundades 1956. 
Behoven av föreningarna är i stort sätt de samma idag som då de först uppkom. Bevarandet och 
förmedlandet av historia är någonting som Åström tycker är än mer betydelsefullt idag än tidigare. 
Människor behöver hitta en lokal anknytning och en känsla av tillhörighet och det behovet ska 
hembygdsföreningen tillfredsställa (Åström, 2015). Idrottsföreningen fyller behovet av idrottsliga 
aktiviteter och det var främst därför föreningen tillkom (Andersson, 2015). Jag tror att behovet av 
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dessa två föreningar är lika viktiga idag, både för de som är engagerade i dem likväl de som är 
deltagare, som när de uppkom. Idrottsföreningens förmåga idag, att tillfredsställa dessa behov, har 
minskat. Det märks kanske främst på att antalet deltagande i aktiviteter som de arrangerar han 
minskat markant. Det har gjort att Indals-Lidens Sportklubb har börjat söka arrangemang utanför 
det direkt idrottsliga. Med utgångspunkt från Neefs behovsmatris är det intressant att förstå hur 
minskat engagemang påverkar de grundläggande mänskliga behoven. Saknas det folk blir det inga 
aktiviteter och många av de grundläggande behoven bygger på just aktiviteter. Det är viktigt att de 
sociala platserna finns för att tillfredsställa behoven. Idrottsföreningen behöver sociala platser i 
form av till exempel en gymnastiksal för att bedriva innebandyverksamhet. Men det krävs också att 
någon ställer upp och driver innebandyverksamheten. Ett minskat engagemang kan leda till att 
idrottsklubben måste se sig om efter andra sätt att bedriva sin verksamhet på. Det kan leda till att 
det idrottsliga blir åsidosatt och att klubben då frångår sina stadgar. Jag tror att vikten av 
engagemang knappast går att mäta. För en liten föreningen med små resurser är engagemang vitalt 
för föreningens överlevnad.   
 
Förändring av institutionens roll över tid  
Resare menar att skolans funktion/roll är stabil över tid. Det som förändrats är att skolan, i större 
utsträckning än tidigare, lägger ner mer resurser på att även de barn som har det besvärligt i skolan 
ska lyckas bättre (Resare, 2015). Andersson poängterar att idrottsklubbens roll också är densamma 
idag. Att erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar på bygden (Andersson, 2015). Också 
hembygdsföreningens roll är i stort sätt densamma. Att förmedla lokalhistoria (Åström, 2015). En 
institution som däremot har en förändrad roll, från då institutionen grundades, är kyrkan. Engman 
menar bland annat att kyrkan blivit tvungen att anpassa sig efter samhället i stort och att kyrkan är 
mer tillåtande idag (Engman, 2015). Tider har förändrats och kyrkan är inte längre en del av staten. 
Det har också gjort sitt till att kyrkan har förändrats. Många människor går nog inte heller i kyrkan 
idag om det inte är någon högtid. Tidigare var det nästan obligatoriskt och kanske en av de 
viktigaste platserna där man kände tillhörighet med andra. Kyrkan har dessutom funnits betydligt 
längre än de andra institutionerna och föreningarna. Kyrkan har antagligen varit mer konservativ än 
de  övriga  föreningarna.  I  rapporten  ”Religiös förändring i norra Europa – en  studie  av  Sverige  ”Från  
statskyrka  till  fri  folkkyrka”  skrivs  bland  annat  att  intresset  för  religion  tycks  öka  men  att  det  ter  sig  
på andra sätt än via den etablerade kyrkan (Bäckström, Beckman & Pettersson, 2004). Det tyder på 
att kyrkans roll ändå har förändrats över tid. Att staten och kyrkan gått skilda vägar är också ett 
täcken på att kyrkans roll förändrats.  
 
Hur fungerar samarbetet mellan andra institutioner eller föreningar i Liden?  
Det finns ett tydligt samarbete mellan olika institutioner och föreningar i Liden. Skolan och kyrkan 
har ett tydligt samarbete där skolan bland annat använder kyrkobyggnaden under speciella tillfällen. 
Kyrkan samarbetar dessutom med hembygdsföreningen då de tillsammans arrangerar olika 
evenemang (Engman, 2015). De båda står varandra ganska nära på orten och det samarbetet har 
alltid varit relativt utbrett. Också skolan och hembygdsföreningen samarbetar under speciella 
tidpunkter. Hembygdsföreningen och skolan står båda för att utbilda och lära ut (Åström, 2015).  
Idrottsklubben samarbetar egentligen bara med andra föreningar då de arrangerar Åsendanserna och 
Indalsledenloppet (Andersson, 2015). Flera av de tillfrågade informanterna påpekar att samarbete är 
nödvändigt i små bygder. Jag tror att det ligger mycket i just den biten. För att kunna driva 
verksamheten framåt på små resurser krävs samarbete. Sportklubben har inte något direkt samarbete 
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med de andra institutionerna eller föreningarna som jag undersökt. De är de enda, av de fyra som 
undersökningen avser, som bedriver sin verksamhet med idrott i grunden och samarbete sker kanske 
därför inte naturligt. Ett utökat samarbete vore kanske lämpligt. Speciellt med tanke på att 
idrottsföreningen tappat engagerad ideell hjälp. Den hjälpen kanske går att finna hos någon av de 
andra föreningarna eller institutionerna.  

Deltagande är ett behov som finns i Neefs matris. Enligt matrisen, för att tillfredsställa 
samarbete mellan olika föreningar/institutioner, krävs deltagande. För att tillfredsställa behovet 
deltagande krävs bland annat mottaglighet, ansvarsområden, att ha avvikande åsikter och 
sammanslutningar. Kan, då samarbete genomförs, varje institution bemötta dessa, leder det till att 
deltagandebehovet uppfylls och ett gott samarbetsklimat mellan föreningar och institutioner bör 
infinna sig. Det verkar finnas ett tydligt samarbete mellan kyrkan, skolan och hembygdsföreningen i 
Liden. Indals-Lidens sportklubb samarbetar inte med någon av de ovan nämnda. De samarbetar 
dock med andra föreningar och idrottsföreningar både på bygden och i kommunen. En förklaring 
till att Indals-Lidens sportklubb inte har ett uttalat samarbete med varken skolan, kyrkan eller 
hembygdsföreningen tolkar jag som ett tecken på att verksamheterna bedrivs inom olika områden 
och att det därför inte är naturligt för sportklubben att samarbeta med de andra. Platsen Liden, är 
däremot någon som binder samtliga fyra samman. 
 
Behovsmatrisen  
Matrisen nedan är en sammanslagning av de matriser som presenterades under resultatdelen. Jag 
har, för att göra det  tydligt,  använt  mig  av  olika  färger  för  att  avspegla  vilka  behov  och  ”setisfiers”  
som  tillfredsställs.  De  rutor  som  inte  är  färglagda  är  helt  enkelt  ”satisfiers”  som  inte  nämnts  under  
intervjuerna. Tabellen visar antal behov och hur de tillfredsställs av institutionerna/föreningarna. 
Om alla fyra institutioner påstår att de tillfredsställer ett visst behov eller en av de rutor som visar 
”satisfiers”,   får  den   färgen  mörkblå,  om   tre   institutioner/föreningar påstår att de tillfredsställer ett 
visst  behov  eller  en  av  de  rutor  som  visar  ”satisfiers”,  får  den  färgen  ljus  blå  och  så  vidare. 
 
Grundläggande 
mänskliga behov 

Att vara, tillstånd 
(kvaliteter) 

Att ha, besitta 
(tillgångar)  

Att göra, 
aktivitet  
(handlingar) 

Sammanhang 
(miljöer) 

Uppehälle/existens Fysisk och mental 
hälsa  

Mat, skydd (tak 
över huvudet), 
arbete  

Föda, kläder, vila, 
arbete  

Livsmiljö, social 
miljö  

Skydd/bevara  Vård, anpassnings-
förmåga, 
självbestämmande 

Social trygghet, 
hälso- och 
sjukvårdssystem, 
arbete 

Samarbete, 
planera, ta hand 
om, hjälpa  

Social miljö, 
bostad  

Tillgivenhet/ömhet/     
kärlek  

Respekt, sinne för 
humor, generositet, 
sensualitet  

Vänskap, familj, 
relation till 
naturen  

Dela, ta hand om, 
älska, uttrycka 
känslor  

Privatliv, intima 
utrymmen för 
gemenskap  

Förståelse Förmåga till 
kritiskt tänkande, 
nyfikenhet, 
intuition  

Litteratur, lärare  Analyserings-
förmåga, studera, 
tänka efter, 
undersöka  

Skolor, familjer, 
universitet, 
samhälle 
(gemenskap)  

Deltagande Mottaglighet, Ansvarsområden,  Samarbete, ha Sammanslutningar, 
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engagemang, sinne 
för humor  

plikter, arbete, 
rättigheter  

avvikande åsikter, 
uttrycka åsikter 

partier, kyrkan, 
grannskap  

Fritid Föreställningar 
(fantasi), ro,  
spontanitet  

Idrott, partier, 
sinnesro  

Dagdrömma, 
komma ihåg, ta 
det lugnt, ha kul  

Landskap,  intima 
utrymmen, platser 
där man får vara 
ensam 

Skapelse/kreativitet  Föreställningar 
(fantasi), djärvhet, 
uppfinnings-
förmåga, 
nyfikenhet  

Förmåga(talang), 
färdigheter, 
arbete, tekniker 

Uppfinna, bygga, 
designa, arbeta, 
komponera, tolka 

Utrymmen för att 
uttryck sig, 
workshops, behov 
av publik  

Identitet  Känsla av 
tillhörighet, 
självkänsla, 
konsekvent  

Språk, religion, 
arbete, seder, 
värden, normer 

lära känna sig 
själv, växa, 
engagera sig  

platser som man 
tillhör, vardagliga 
miljöer 

Frihet  Självbestämmande 
passion,  
självkänsla, ha ett 
öppet sinne  

Lika rättigheter  avvikande åsikter, 
valmöjligheter, 
våga ta risker, 
utveckla 
medvetenhet  

Vart som helst  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellen över de mänskliga behoven visar att två grundläggande mänskliga behov tillgodoses av 
alla de utvalda institutionerna/föreningarna. Identitet och frihet. Självkänsla och känsla av 
tillhörighet   är   de   två   ”satisfiers”   som   samtliga   institutioner/föreningar   ansåg   att   de   bemöter  
identitetsbehovet med. Man kan diskutera vad det innebär. Lika rättigheter är kanske något som de 
flesta institutioner idag står för. Identitet verkar vara något som är viktigt att stå för. Det är viktigt 
att ha en känsla av tillhörighet. Det som kanske är mest spännande är de behov som endast en 
institution eller förening tillfredsställer. Kanske saknas det en institution som motsvarar behoven 
skapelse/kreativitet, skydda bevara och uppehälle/existens.  

Magdalena Cedering skriver i sin licentiatuppsats att byskolan har en stor betydelse för hela 
lokalsamhället. Cedering skriver bland annat om elever och föräldrar till elever inte får den 
samhörighet och det umgänge som skolaktiviteter kan generera i byn, utan måste hitta andra vägar 
för bysamverkan (Cedering, 2012, s. 40). Om man kopplar samman hennes undersökning med 
behovsmatrisen, kan man konstatera via intervju med skolans representant, att skolan har en enorm 
betydelse för Liden som landsbygdsort. Till exempel tillfredsställer skolan alla grundläggande 
mänskliga behov i matrisen. Något som ingen annan av de institutioner och föreningar som 
undersökts gör. Vad skulle hända, om man utgår från behovsmatrisen, om skolan läggs ner? Vem 
ska då tillfredsställa de behov som skolan tidigare gjorde?  

För att ett behov ska tillfredsställas fullt ut krävs att samtliga rutor på raden tillfredsställs. Det 

 4 
  3 
 2 
 1 
 0 
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vill säga du behöver vara i rätt tillstånd, du måste besitta rätt tillgångar, du behöver göra något och 
du måste ha ett sammanhang där du kan tillfredsställa behovet. Tre behov, identitet, deltagande och 
förståelse  är  de  grundläggande  behov  som  tillfredsställts  ”fullkomligt”.  Det  vill  säga  det  är  de  behov  
som någon eller några av institutionerna eller föreningarna menade att de lyckas tillfredsställa. 
Skolan bör, för att vara en lyckad institution ur Neefs perspektiv på behoven, tillfredsställa behovet 
förståelse   genom   samtliga   ”satisfiers”   på   raden.   Något   som   de   också   gör.   Men   även  
hembygdsföreningen menar att de står för att tillfredsställa behovet förståelse till viss del. Det är ett 
tecken på att hembygdsföreningen också är en kunskapsförmedlande institution/förening och att 
vissa likheter finns med skolan.  

Uppehälle/existens, skydd/bevara och skapelse/kreativitet är behov som bara tillfredsställs av 
en av institutionerna eller föreningarna. Det är skolan som menar att de tillfredsställer just de 
behoven. Vad gör då att ingen av de andra institutionerna eller föreningarna direkt menar att de 
tillfredsställer dessa behov? Kyrkan är en institution som skulle kunna stå för skydda/bevara. När 
något händer i ett samhälle som gör att människor söker sig till kyrkan handlar det mycket om att 
bevara och ta hand om. Men matrisen hänger ihop och det gör antagligen att kyrkan menar att de 
snarare står för tillgivenhet/ömhet/kärlek. De båda behoven är trots allt rätt lika.  

Den slutgiltiga analysen av matrisen är ändå att väldigt många av rutorna trots allt tillfredsställs 
av institutionerna och föreningarna, i alla fall om man får tro på informanternas svar. Det tyder på 
att behoven i Liden trots allt tillfredsställs, men kanske främst för barn. Skolan och 
idrottsföreningen har båda barn som främsta målgrupp. Det gör att, om man enbart ser till den 
vuxna delen av befolkningen i Liden, så saknas för dem tillfredsställelse av vissa behov. Det är 
däremot möjligt att andra institutioner eller föreningar i Liden tillfredsställer de behoven. 
 
 
8. SLUTSATS  
 
Syftet med studien var att undersöka hur, de fyra utvalda samhällsinstitutionerna ser på sin roll i 
lokalsamhället och hur väl institutionerna själva anser att de tillfredsställer de grundläggande 
mänskliga behoven som existerar i bygden. Varje institution och förening har fortfarande en roll 
eller funktion i Liden. Det är inte så att någon av de institutioner studien avser upptar någon av de 
andras funktioner. Det är för mig tydligt att skolan är den av de fyra institutioner eller föreningar 
som motsvarar flest behov och därför också har störst roll i lokalsamhället. Kyrkan är den 
institution vars roll har förändrats mest och det beror antagligen främst på att kyrkan är den 
institution som funnits på orten längst och att kyrkan ganska nyligen skiljts från staten. Samarbetet 
mellan de olika institutionerna/föreningarna sker främst mellan kyrkan, skolan och 
hembygdsföreningen, det beror antagligen på att det är de föreningar eller institutioner som har 
störst likhet med varandra.  

Den slutsats jag drar av studien är att de institutioner och föreningar jag undersökt fyller sin 
funktion i lokalsamhället men att dess roll kan vara på väg att förändras på grund av ett bristande 
engagemang bland barn och föräldrar. Många av de grundläggande behoven tillfredsställs och en 
nedläggning av skolan på bygden skulle vara direkt förödande. Samtliga institutioner bedriver en 
aktiv verksamhet och erbjuder aktiviteter, där även visst samarbetet mellan institutioner och 
föreningar finns. Det som skulle kunna vara unikt för Liden som ort är vilka institutioner och 
föreningar som finns. Det är troligt att orter i samma storlek som Liden också tillhandahåller just 
dessa föreningar och institutioner men hur de arbetar på orten och hur de samarbetar med varandra 
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bör vara relativt unikt för Liden.  
 
 

9. REFLEKTIONER OCH FRAMTIDA FORSKNING  
 
9.1 Reflektioner 
En svaghet med undersökningen är just metodsättet intervjuer. Det är svårt att veta om det som 
informanterna säger faktiskt görs. Tillfredsställer institutionerna och föreningarna verkligen de 
behov som de säger att de gör? En annan svaghet med undersökningen är att det är omöjligt att 
avgöra huruvida behoven möjligtvis tillfredsställs av andra föreningar eller institutioner i Liden. 
Resultatet visar endast på de fyra utvalda institutionerna/föreningarna.  
 
9.2 Framtida forskning  
Ett intressant perspektiv på framtida forskning skulle vara att göra djupare intervjuer med fler 
informanter. Dessutom kunde utföras en tydligare observation på om de institutioner och föreningar 
som undersökts tillfredsställer de behov som de säger att de gör. En mer utförlig jämförelse mellan 
Neefs matris och Mazlows behovstrappa hade kanske varit intressant att få ett annat perspektiv på 
behovsfrågan. Ett annat intressant forskningsområde hade varit att utgå från befolkningen i Liden 
och se vad de känner att de olika institutionerna och föreningarna tillfredsställer för behov. Stämmer 
institutionernas känsla överens med vad befolkningen känner? Ytterligare en intressant jämförelse 
hade varit att se vad institutioner och föreningar tillfredsställer för behov i en stad.  
Vilka institutioner är inkluderande och vilka är exkluderande? I dagens samhälle och i den tid vi 
lever i just nu med flyktingströmmar hade en utökad undersökning om vilka institutioner som är 
inkluderande och vilka som är exkluderande varit intressant. Ett lyckat samhälle skulle kunna vara 
det som kan lyckas vara inkluderande? Genusperspektivet är också en intressant utgångspunkt för 
en framtida studie. Hur jämställt är det mellan de olika föreningarna eller institutionerna och hur ser 
genusmedvetna är de aktiviteter som institutionerna och föreningarna bedriver.  
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor:  
Varför är du engagerad i just den här institutionen? 
 
Vart känner du mest tillhörighet? Byn, institutionen eller annan förening? 
 
Vad anser ni (institutionen) vara er viktigaste funktionen (roll) i lokalsamhället Liden?   
 
Hur arbetar ni för att upprätthålla funktionen (roll)?  
 
Arbetar ni för att få fler medlemmar? Hur?   
 
Har er roll förändrats över tid?   
 
Vilka är er främsta målgrupp? 
 
Har institutionen riktlinjer för vilken roll i lokalsamhället ni ska ha?  
 
Har institutionen uppstått från lokala behov? Är dessa behov samma idag?  
 
Samarbetar ni med andra institutioner på orten?  
 
Finns riktlinjer från högre instanser?   
 
Vilka behov förväntar ni er att vara andra institutioner roll ?  
 
 
 
 
 
 


