Spørreundersøkelse blant kvinner i
Steigen 2006

Om undersøkelsen:
Kvinneuniversitetet Nord utførte i februar/mars 2006 spørreundersøkelse blant kvinner i
Steigen i aldersgruppen 20-45 år. Hensikten var å hente innspill og bakgrunnsdata for
utarbeidelse av strategisk kommuneplan for Steigen kommune. Strategisk kommuneplan er et
langsiktig styringsverktøy for politikere og administrasjon, og legger føringer for utviklingen i
Steigen frem til 2017. Ettersom kvinner i nevnte aldersgruppe er i fåtall i kommunen, ble det
viktig å kartlegge hvilke ønsker og behov denne gruppen har. Det er viktig at planen tar hensyn
til både kvinner og menns ønsker og muligheter i Steigen.
Spørreskjema brukt i undersøkelsen er utarbeidet av Kunnskapssenteret i Gildeskål. Ettersom
gruppen kvinner i den aktuelle aldersgruppen er liten, ble det sendt ut skjema til hele
populasjonen; 354 stykker. Vedlagt fulgte frankert returkonvolutt og invitasjon til å være med i
trekning av gavekort til verdi av kr. 700. Deltakelse var frivillig, og respondentene ble
informert om at undersøkelsen var anonym, og at de kunne unnlate å svare på enkeltspørsmål.
Kvinneuniversitetet Nord mottok svarbrev fra et utvalg på 101, dette utgjorde en svarprosent på
28,5. Nettoutvalgets representativitet og undersøkelsens validitet må sees i lys av dette frafallet.
Med så stort frafall er det sannsynlig at frafallet er selektivt, og at utvalget dermed er skjevt
fordelt. Undersøkelsen hadde som mål å belyse mange variabler, så det er vanskelig å
bedømme hvilke variabler frafallet eventuelt korrelerer med. Det ser imidlertid ut som at
bakgrunnsvariabelen utdanningsnivå har korrelasjon med frafallet: 45,5 prosent av
respondentene oppgav å ha utdanning på høgskole- /universitetsnivå, mens 7% oppgav bare å
ha grunnskoleutdanning. Dette er langt over faktisk verdi i lignende statistikk: Statistisk
sentralbyrås statistikk på høyeste fullførte utdanningsnivå fordelt på bostedskommune fra 2004,
viser at bare 12,7% av befolkningen i Steigen over 16 år har høyere utdanning. 31% hadde
utdanning på grunnskolenivå. Denne statistikken er ikke kjønnsdelt, og angir utdanningsnivå til
hele befolkningen i Steigen over 16 år. – Nå vet vi at kvinner generelt har høyere
utdanningsnivå enn menn, og at eldre alderskategorier vil trekke utdanningsnivået betydelig
ned. I tillegg var spørsmålet i KUNs spørreskjema ikke høyeste fullførte utdanningsnivå, men
utdanning. Det vil si at kvinner som har kurs, eller få studiepoeng fra høgskole/universitet kan
tenkes å ha krysset av for verdien høgskole/universitet. På tross av poengteringene over, vil
utdanningsnivået i utvalget være signifikant høyere enn i den totale populasjonen.
Med så stort frafall er det grunn til å stille spørsmål om årsaker til dette. Kvinneuniversitetet
Nord har fått tilbakemelding fra respondenter om at spørreskjemaet var vanskelig å svare på.
Det er grunn til å tenke seg at flere med lavere verdier på utdanning enn med høyere verdier har
unnlatt å svare på skjemaet; dvs at frafall i undersøkelsen korrelerer med utdanningsnivå.
Videre er det mange i den aktuelle aldersgruppen som har folkeregistrert adresse i Steigen, men
bor i en annen kommune (eks. pga skolegang). Ettersom disse har fått skjema sendt til adresse i
Steigen og svarfristen var relativt kort, kan dette også bidra til å forklare noe av frafallet.
Som vi forstår av det over, er utvalget sannsynligvis skjevt med tanke på utdanningsnivå i
gruppen kvinner 20-45 år i Steigen. Det er grunn til å tro at svarene i den videre undersøkelsen
vil påvirkes av dette. Spørsmål og tilbakemelding som utdanningsmuligheter,
karrieremuligheter, utviklingsmuligheter osv er eksempler på variabler som kan tenkes å
avhenge av utdanningsnivå. Har kvinner med høyere utdanning en annen oppfatning av

Steigen, andre behov og ønsker enn de med lavere utdanning? I forhold til formålet med
undersøkelsen må en tenke i gjennom om/og hvordan slik skjevhet i utvalget får betydning for
utarbeidelse av strategisk kommuneplan på bakgrunn av kvinnenes innspill.

Resultater fra undersøkelsen
Del 1: Bakgrunnsdata
Hjem og fritid:

Ja
Nei

Født eller
Bostedsadresse Familie i
oppvokst i Steigen i Steigen
Steigen
n
%
n
%
n
%
51
50,5
90
89,1
80 79,2
50
49,5
11
10,9
21 20,8
101
100
101
100
101
100

Tabell 1: Bakgrunnsdata: Absolutte tall og prosentandeler

Vi ser av Tabell 1 at omtrent like mange av respondentene er født og oppvokst i Steigen, som
tilflyttet. Nesten 90 % av nettoutvalget har bostedsadresse i Steigen, forstått som at de til daglig
bor i Steigen. Tilslutt oppgir 79,2 % av respondentene å ha familie i Steigen 1 .

Alder
20-24
25-29
35-39
30-34
40-45
Tabell 2: Alder

n
17
19
25
18
22
101

%
16,8
18,8
24,8
17,8
21,8
100

Bor sammen med
Ingen
Barn
Partner
Partner og barn
Andre

n
%
5 5,2
14 14,6
9 9,4
61 63,5
7 7,3
96 100

Tabell 3: Bor sammen med

Tabell 2 viser ingen store utslag på alder, - her er utvalget nokså normalfordelt. I Tabell 3 ser vi
at 2/3 av respondentene bor sammen med partner og barn. Bare 5,2 % oppgir å bo alene. Vi ser
videre at flere bor sammen med bare barn, enn bare sammen med partner.

1

Familie var udefinert i spørreskjemaet; noe som kan tenkes å påvirke svarene. – Familie i denne sammenheng var
ment å vise til egen familie utenom partner/barn, - mens noen kanskje har krysset av for nettopp disse.

Fritidsaktiviteter
Håndarbeid/husflid/håndverk
Samfunns-/sosialt arbeid
Musikk/teater/revy
Friluftsliv
Idrett/sport/spill
Sosialt samvær
Hage/husdyr
Kino/konsert/underholdning
Annet

n
57
29
17
61
33
66
47
36
5
351

%
16,2
8,3
4,8
17,4
9,4
18,8
13,4
10,3
1,4
100

Tabell 4 viser at kvinnene i undersøkelsen
er
aktive i fritiden, med gjennomsnittlig 3,5
aktiviteter per person. Sosialt samvær har høyest
verdi, med 18,8 % av de avkryssede aktivitetene.
Dernest er friluftsliv den mest populære
fritidsaktiviteten blant kvinnene i Steigen.
Håndarbeid, husflid og håndverk er ikke mye
mindre populært, med 16,2 prosentpoeng. Det er
verdt å merke seg at musikk/teater/revy blir
ansett som forholdsvis uinteressant, og at
samfunns-/sosialt arbeid og idrett/sport/spill får
nokså lave verdier.

Tabell 4: Fritidsaktiviteter.
n =101: M=3,5 aktiviteter pr. respondent

I forhold til bolig, leser vi i Tabell 5 at ca 70% av
kvinnene bor i egen bolig. I noen tilfeller ga
likevel kvinnene tilbakemelding om at boligen
formelt var eid av partner.

Bolig
Enebolig, egen
Enebolig, leid
Leilighet, egen
Leilighet, leid
Hytte
Hybel
Annet

n
68
12
1
15
0
1
1
98

%
69,5
12,2
1,0
15,3
0
1,0
1,0
100

Tabell 5: Bolig

Livssituasjon, arbeid og utdanning:

Utdanning
Grunnskole
Videregående skole
Høgskole/universitet
Annet

n
7
42
46
6
101

%
7,0
41,6
45,5
5,9
100

Som beskrevet innledningsvis ser vi av tabell 6 at
utdanningsnivået blant kvinner i Steigen kan synes
veldig høyt. Utvalget antas imidlertid å være skjevt,
noe som kan forklares ved skjemaets kvalitet i sin
helhet, og måten det er spurt for utdanning på. (jf
innledning).

Situasjon
Hjemmeværende
I arbeid
Under utdanning
I permisjon
Pensjonert/trygdet
Annet

n
10
67
17
10
2
4
110

%
9,1
60,9
15,5
9,1
1,8
3,6
100

Tabell 7 viser at godt over halve nettoutvalget var i arbeid
da undersøkelsen ble gjennomført. 15,5% av kvinnene var
under utdanning, mens 9,1% var hjemmeværende. Vi ser
at total n overstiger antall respondenter i undersøkelsen,
noe som kommer av at flere har krysset av på flere
alternativer. I de fleste tilfeller dreide dette seg om at
respondenten var i arbeid og tok utdanning ved siden av.

Tabell 7: Livssituasjon

Av dem som var i arbeid på undersøkelsestidspunktet, fordelte respondentene seg i ulike
næringer etter Tabell 8. 25,7% oppga å arbeide
innenfor service og tjenesteyting og 21,8%
innefor omsorgssektoren.
I en primærnæringskommune som Steigen er det
verdt å merke seg at bare 5,9% oppgir å arbeide
innenfor denne næringen.

Næringer
Ikke i lønnet arbeid
Ulønnet omsorgsarbeid
Omsorgssektoren
Oppvekst/undervisning
Primærnæring
Industri/transport
Service/tjenesteyting
Offentlig administrasjon
Annet
(Ikke krysset av)

n

%

3
10
22
13
6
2
26
5
8
6
101

3
9,9
21,8
12,9
5,9
2
25,7
5
7,9
5,9
100

Tabell 8: Arbeid i dag

Del 2: Hvorfor Steigen:
I del 2 og 3 av undersøkelsen settes det fokus på forhold som kan være direkte innspill til
strategisk kommuneplan. I del 2 ble kvinnene spurt om hvorfor de bosatte seg i, og fortsatt bor
i Steigen. Dette vil vise hva kvinnene har fremhevet som gode/forventede sider ved Steigen, og
om det å bo i Steigen svarte til forventningene. Det siste spørsmålet i del 2, var kvinnenes
begrunnelse for evt å flytte fra Steigen. Ved alle tre tilfeller ble respondentene bedt om å angi 4
grunner eller trivselsfaktorer gradert fra 1- 4. Omtrent halvparten av utvalget svarte imidlertid
ved avkryssing, ikke gradering. Svarene er dermed summert for hver variabel ved antall
avkryssing og gradering; n baserer seg på antall avkryssinger i hver variabel, uavhengig av
gradering. – Variasjoner i gradering fremkommer ikke, men antall avkryssinger synes likevel
klart å gi en riktig forståelse av hva som er viktig/uviktig. (Se vedlegg for gradering).

De fleste oppgir å ha flyttet til Steigen på grunn av partner eller oppvekst-/familieforhold med
henholdsvis 19 og 18,4 prosentpoeng. Natur/landskap/landsdel blir angitt som nesten like stor
grunn for tilflytting som hver av de førstnevnte kategoriene. En nokså lav andel; 12,8% av
grunner for tilflytting blir forklart ved arbeid/yrke næring. Forhold som gjerne er relatert til
arbeid; pendling/kommunikasjon og utviklingsmuligheter får meget lav verdi. Heller ikke
fritidsaktiviteter
Tabell 9: Hvorfor kvinnene bosatte seg i Steigen
forklarer bosetting i Steigen med bare
M = 3,2 kryss pr. respondent.
4,1 prosentpoeng.

De fleste oppgir oppvekstforhold og familie som den viktigste trivselsfaktoren i dag.
Natur/landskap/landsdel, venner/sosialt miljø og arbeid/yrke/næring er deretter de mest
betydningsfulle trivselsfaktorene. Videre får bokvalitet 15,6 prosentpoeng. De øvrige
variablene får omtrent like høy score som de fikk for årsaker til å bosette seg her. – Med andre
ord; Steigen svarte i stor grad til forventningene hos kvinner som har bosatt seg her, (vurdert av
dem selv i etterkant).
Tabell 9: Kvinners viktigste trivselsfaktorer i
Steigen i

n
%
77 20,4
59 15,6
64 17,0
67 17,8
Den klart viktigste grunnen til evt å
67 17,8
skulle flytte fra Steigen, blir oppgitt å
6,4
24
være arbeid/yrke/næring. Manglende
1,3
5
utviklingsmuligheter
blir
deretter
1,3
5
oppgitt som god grunn til å flytte, med
1,9
7
18,1 prosentpoeng. Videre er det verdt
0,5
2
å merke seg at fritidsaktiviteter blir
377
100
oppgitt som en god grunn til flytting,
det samme blir pendling og kommunikasjon. Det er imidlertid viktig å ta med at nesten 4% av
respondentene ikke hadde krysset av
dag M = 3,7 kryss pr. respondent.

Trivselsfaktorer
Oppvekst/familie
Bokvalitet
Arbeid, yrke, næring
Venner/sosialt miljø
Natur/landskap/landsdel
Fritidsaktiviteter
Samfunnsarbeid
Pendling, kommunikasjon
Utviklingsmuligheter
Annet

Tabell 10: Kvinner begrunnelse for å flytte. M=2,6 kryss pr. resp.

Grunner til å flytte fra Steigen
Oppvekst/familie
Bokvalitet
Arbeid, yrke, næring
Venner/sosialt miljø
Natur/landskap/landsdel
Fritidsaktiviteter
Samfunnsarbeid
Pendling, kommunikasjon
Utviklingsmuligheter
Annet

n
25
15
77
31
2
33
2
27
48
5
265

%
9,4
5,7
29,0
11,7
0,8
12,4
0,8
10,2
18,1
1,9
100

Grunn til bosetting
Oppvekst/familie
Partner/ektefelle
Bokvalitet
Arbeid, yrke, næring
Venner/sosialt miljø
Natur/landskap/landsdel
Fritidsaktiviteter
Samfunnsarbeid
Pendling, kommunikasjon
Utviklingsmuligheter
Annet

n
59
61
41
41
32
57
13
4
2
6
4
321

%
18,4
19,0
12,8
12,8
10,0
17,9
4,1
1,2
0,7
1,9
1,2
100

for noen grunner til å flytte, og gitt
kommentar om at de ikke så noen
grunn, eller ikke ønsket å flytte. Mange
hadde også krysset av færre enn fire
grunner.
I forbindelse med alle tre tabellene
hadde respondentene anledning til å
komme med utfyllende kommentarer.
Noen har benyttet seg av dette, og
kommentarene følger vedlagt. Disse er
naturligvis i tråd med tendenser i
tabellene, - men bør leses for å få
nærmere forståelse for resultatene.

Del 3: Dette er viktig for kvinnene i Steigen:
Del 3 av undersøkelsen var en ”GAP-analyse”, hvor avvik mellom nåværende situasjon og
ønsket situasjon for kvinner i Steigen skulle fremkomme. Skjemaet var utarbeidet på en slik
måte at respondentene skulle skalere verdier for ulike variabler innenfor ulike temaer både for
ønsket situasjon og reell situasjon. Denne delen av spørreskjemaet var uklar, og har åpenbart
blitt misforstått av en stor andel av respondentene. Det ble derfor vanskelig å systematisere
data som ville gitt et valid resultat. I siste del av Del 3 ble imidlertid respondentene bedt om å
trekke ut de tre viktigste enkeltgrunnene for å bli boende i Steigen, oppgi viktigste
mangler/forhold som er for dårlige og tilslutt si noe om hva som bør skje i Steigen. Her kunne
respondentene uttale seg fritt. Omtrent alle respondentene hadde benyttet seg av denne
muligheten til å komme med generelle og frie uttalelser. Det viste seg at mange av uttalelsene
var nokså like, - og flere grunner/mangler/forslag gikk igjen. Under er det laget et sammendrag
av kommentarene som er gitt under hvert spørsmål.

Viktigste grunner til å bli boende i Steigen:
Natur og landskap ble oppgitt av flest; hele 47,5 %, som en av de tre viktigste grunnene til å bli
boende i Steigen. 43,6% mener familie er en av tre viktige grunner, mens 33,7% av utvalget
oppgav jobben som en av tre viktige argumenter til å bli værende. 30,7% vurderte gode
oppvekstvilkår i Steigen som viktig, mens 25,7 oppgav sosialt nettverk og venner som god
grunn til å bli. 10,9% mente partner var god grunn til å bli, - det samme gjaldt bokvalitet. En
rekke av formuleringene som ble gitt kan imidlertid også relateres til bokvalitet/boforhold; slik
at andelen som vurderte dette til å være en viktig grunn i realiteten er større enn 10%:
Argumenter som trivsel, rolige/fredelige omgivelser, små forhold, godt nærmiljø, billig å bo,
frihet, trygghet, avstand til nærmeste nabo, god plass, livskvalitet, frisk luft var formuleringer
som gikk igjen. 10% av utvalget mente skolemiljø for barn var grunn til å bli, og like stor andel
viste til muligheter for friluftsliv. Boliglån ble av noen brukt som argument, - ettersom det er
vanskelig å få solgt bolig til takst/verdi på boliglån. Vedlagt følger komplett liste av grunnene
som ble gitt, angitt med tall i forhold til hvor mange av respondentene som hadde oppgitt den
enkelte variabel som grunn.

Viktigste mangler i Steigen:

Også dette spørsmålet gav respondentene mulighet til å uttale seg uavhengig av
forhåndsdefinerte variabler; og her var resultatene mer sprikende. 44,5% av kvinnene var
imidlertid enig om at arbeid/mangel på fast arbeid var en av de mest sentrale manglene i
Steigen. Under er mangler sammenfattet under ulike tema:

Arbeid
I tillegg til at nær halvparten av utvalget vurderte mangel på arbeid som en vesentlig mangel,
ble utviklings- /karrieremuligheter stadig trukket frem. Dårlig lønn ble brukt som argument,
men i flere tilfeller ble ansettelsespolitikk i Steigen omtalt negativt: Flere av respondentene
uttrykte misnøye med at ansettelser skjer på bekjentskap eller ved ”head-hunting”- ikke
utlysning.

Skole/utdanning
10% av utvalget mente mangel på utdanningsmuligheter eller info om dette var en viktig
mangel i Steigen. 7% viste til dårlige skoler, og 5% at skolene legges ned. Imidlertid kom også
kommentar om at det var for mange skoler i kommunen.

Fritid
I Del 2 av undersøkelsen så vi at fritidstilbud kom dårlig ut som trivselsfaktor for kvinner i
Steigen: 12,4 % hadde sågar oppgitt dette som grunn til å flytte. I Del 3 av undersøkelsen
hadde respondentene mulighet til å utdype dette nærmere, og mange gjorde også det: 12,9%
mente det manglet fritidstilbud for voksne, 10,9% savnet fritidstilbud for barn. 12% oppgav
mangel på arena for fellesaktiviteter, hvorav 8% spesifiserte dette som mangel på idrettshall.
Få butikker med dårlig utvalg ble nevnt av flere. Bassengenes begrensede åpningsperiode ble
oppgitt som mangel, det samme ble kulturtilbud. Engasjement fra foreldre rundt barns aktivitet
og informasjon om aktiviteter og fritidstilbud var også nevnt.

Befolkning og boforhold
Ca 6% synes det er vanskelig å stifte nye vennskap i Steigen. Tilflyttere viste til vanskeligheter
med å integreres. Noen uttalte mangler som omhandlet dårlig bygdesamhold innad i bygdene,
mens noen trakk frem lite samarbeid mellom bygdene. 6% synes det er få folk/unge folk i
Steigen, mens andre mente det manglet boliger til salgs. Bygdementalitet og høye
levekostnader ble oppgitt som ulempe.

Transport/kommunikasjon
Mange hadde uttalt seg i forhold til transport og kommunikasjon. 13% hadde oppgitt
”kommunikasjon” generelt som problematisk, mens ca 10% hadde trukket frem dårlige veier
spesielt. 9% mente det manglet gode kollektivtransport- og transporttilbud. Ca 8% mente det
var et problem med lange avstander i kommunen, og flere hadde trukket frem avstand til
flyplass. Muligheter for å kunne pendle ut av kommunen, og høye billettpriser på hurtigbåt ble
flere ganger nevnt. Noen respondenter savnet Oslo-aviser på utgivelsesdagen.

Politikk

6% mente dårlig kommuneøkonomi og nedskjæringer var vanskelig, mens 3% viste til dårlig
kommuneledelse. Velferdstilbud, hyppig utskifting av leger, og mangel av tydelig
kommunesenter ble også nevnt.

Hva bør skje i Steigen:
Arbeid
Igjen ser vi at arbeid er viktig for kvinner i Steigen; 38% av respondentene skriver at det må
utvikles nye arbeidsplasser. Noen mener det bør satses på nye næringer generelt, mens andre
trekker frem turistnæringa spesielt. Det fremkommer ønske om kurs i bedriftsetablering, og
kartlegging og informasjon om hvilke jobber som trengs i kommunen. – Dette kan forenkle
valg av utdanning og dermed muligheter for bosetting.
Skole/Utdanning
11% mener det bør skapes bedre muligheter for desentralisert utdanning for voksne i
kommunen. Utdannings- og utviklingsmuligheter har gått igjen som uttalt mangel i Steigen.
I forhold til grunnskolen er respondentene delt i synet på struktur: omtrent halvparten av dem
som har uttalt seg ønsker opprettholdelse av småskolene, mens den andre halvparten mener
noen skoler bør legges ned. I følge enkelte respondenter bør tilbudet i videregående skole
styrkes, det samme bør Kvinneuniversitetet Nord. Gratis språkkurs til utenlandske tilflyttere ble
også ønsket.

Fritid
Mange hadde ønsker og formeninger om hva som burde skje i forhold til fritidstilbud og
aktiviteter: 11% mente det aktivt burde legges til rette for et bredt tilbud for barn og voksne.
9% mener det burde bygges allhus/idrettshall slik at det blir større muligheter for innendørs
aktivitet, - i tillegg etterlyses utvikling av sosiale møtesteder. Flere konserter/ revyer/teater,
oftere kino, opprettholding av kulturskoletilbud, aktivitetstilbud i helgene, sommeraktivitet for
barn og ungdom, bassengtilbud i større deler av året, flere trimposter, felles turer/treningstilbud
og flere butikker var alle ønsker fra flere av respondentene. Utleie av turutstyr/utstyrsentral ble
også foreslått; med kanoer, telt, fiskeutstyr osv. Å jobbe for å trygge oppvekstvilkår for barn og
unge burde i følge enkelte respondenter prioriteres. Andre mener det er viktig å få til en
holdningsendring ovenfor tilflyttere, og at det er viktig med aktive bygdelag. Videre var det
flere direkte oppfordringer, som for eksempel: ”fød flere barn”!

Transport/kommunikasjon
En forholdsvis stor del av utvalget ser på det som viktig at veiene i Steigen blir utbedret.
Mange mener transporttilbudet generelt må bli bedre, - spesielt ble korrespondanse mellom
båt/buss og fly nevnt. Kommunen ble av flere oppfordret til å arbeide for å skape
pendlemuligheter til sentra.

Politikk

Generelle ”politiske” utsagn var det mange av. Kvinner i Steigen representerer på ingen måte
en homogen gruppe; og motstridende ytringer ble ytret. Enkelte mente Steigen burde bestå som
egen kommune, mens andre oppfordret til kommunesammenslåing. I forhold til
intrakommunale forhold var det i mange tilfeller bedt om satsing på ungdom, økt optimisme,
bedring av kommuneøkonomien og nedskjæringer i kommuneadministrasjonen. Oppfordringer
om å skape ett Steigen fremfor tyve lokalsamfunn gikk igjen, samtidig med råd om å utvikle
kommunesenteret. Søkelys på og forbedring av landbrukspolitikk, bedre eldreomsorg, økt
markedsføring av kommunen, opprettholdelse av fødestua og flere ungdommer med i
politikken var også konkrete råd i forhold til hva som bør skje i Steigen. Noen ønsket økt
tilflytting, mens like mange ønsket at kommunen snarere burde prioritere å skape trivsel og
muligheter for dem som allerede har bosatt seg i kommunen.

Sammendrag:
Undersøkelsen viser at kvinner i Steigen ikke er en homogen gruppe med like meninger og
ønsker for utviklingen i Steigen. Likevel fremkommer noen klare tendenser: I dag bosetter de
fleste kvinner seg i Steigen på grunn av partner, eller forhold relatert til oppvekst og familie.
Natur/landskap/landsdel blir også trukket frem som viktig grunn. Etter bosetting er de samme
faktorene oppgitt som viktige for trivsel, da på lik linje med arbeid. Natur og landskap blir
oftere brukt som argument for å bli værende enn arbeidet. Arbeid og utviklingsmuligheter blir
definert som mangel i Steigen av nær halvparten av utvalget. Til tross for at mange oppgir
friluftsliv som fritidsaktivitet, og enda flere natur som grunn til å bli værende, blir
fritidstilbudet i kommunen oppgitt som den andre store mangelen. Vel 12% av kvinnene oppgir
sågar dette som grunn god nok til å flytte fra Steigen. Dernest er muligheter for desentralisert
utdanning oppgitt som problem. Kvinner i Steigen er videre opptatt av transport og
kommunikasjon; de ønsker bedre veier i kommunen, bedre korrespondanse med fly og
pendlemuligheter til sentra.

