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11. Uppfattningar om att leva och bo i norr 
Ulf Wiberg och Tommy Lind, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, 
Umeå universitet 

Inledning 
I detta kapitel ligger fokus på att belysa hur invånarna i de fyra nordligaste länen 
upplever livsvillkoren där man bor. Följande två nyckelfrågor behandlas: Hur 
nöjd är man med de sociala, kulturella och ekonomiska förhållandena samt med 
serviceförsörjningen? Vad anser man om politikernas arbete med att främja 
näringslivsutvecklingen? En del av de resultat som erhållits kan jämföras med 
motsvarande resultat från den tidigare norrländska regionstudien (Wiberg 
2009). 

En utgångspunkt för analysen är att den lokala och regionala befolknings-
utvecklingen under de senaste decennierna har en påverkan på många invånares 
upplevelser av de nu rådande livsvillkoren. Befolkningsutvecklingen i samtliga 
fyra län har under de senaste decennierna präglats av en koncentrationsprocess. 
Jämfört med år 1960 har endast följande kommuner i de fyra nordligaste länen 
haft en befolkningsökning: Sundsvall, Timrå, Östersund, Umeå, Piteå, Luleå och 
Haparanda. Många andra kommuner har haft en påtaglig befolkningsminskning.  

Om vi begränsar tillbakablicken till år 2000 är tillväxtbilden i stora drag 
densamma som i det femtioåriga perspektivet, men några positionsändringar 
kan noteras. Umeå har haft den i särklass starkaste tillväxten, men även 
Sundsvall, Östersund, Piteå och Luleå har vuxit. Däremot har Haparanda haft en 
minskning, trots öppnandet av ett mångfasetterat köpcentrum med ett IKEA-
varuhus som dominerande inslag, och Timrå har stagnerat, trots närheten till 
Sundsvall. I gruppen tillväxtkommuner under det senaste decenniet finns i 
stället Krokom och Åre, vilka således har lyckats vända befolkningsutvecklingen i 
positiv riktning.  

Figur 11.1 visar en heltäckande bild över utvecklingsmönstret bland lands-
delens 44 kommuner mellan 2000 och 2010. Av denna framgår att det finns ett 
relativt tydligt linjärt samband mellan invånarantal och befolkningsförändring 
(R2=0,53). Sammantaget ökade kustkommunernas folkmängd med 0,9 procent, 
medan inlandskommunernas folkmängd minskade med 9,0 procent och 
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fjällkommunernas med 8,3 procent. I den tidigare regionstudien (Wiberg 2009) 
framkom i flera fall tydliga skillnader i mönstret av åsikter mellan bosatta i kust-, 
inlands- respektive fjällkommuner1. Samma indelningsgrund används för analy-
serna i detta kapitel.  

Stora politiska utmaningar är kopplade till frågor om att tillgodose och 
kvalitetssäkra olika välfärdsbehov till följd av att befolkningsunderlaget minskar 
och att andelen äldre i befolkningen ökar snabbt. På de flesta håll i de utpräglade 
små glesbygdskommunerna är mer än 25 procent av invånarna över 65 år. Allra 
högst är denna andel i Pajala (30 procent år 2008). Motsvarande proportion 
äldre i de kommuner som växer i norr är under 20 procent. Den i särklass lägsta 
andelen äldre finns i Umeå (14 procent år 2008).  

Figur 11.1 Samband mellan invånarantal 2010 och procentuell befolknings-
förändring 2000-2010 i de fyra nordligaste länens kommuner. 

Anmärkning: Sambandet mellan variablerna uppgår till R2 = 0,53. 

Upplevelse av livsvillkoren där man bor 
Invånarnas anspråk på sin omgivningsmiljö är mångfacetterad och påverkas 
givetvis av vilka grundläggande förutsättningar för deras vardagsliv som erbjuds 
på orten och i den kommun där man bor. Men deras anspråk beror även på egna 
ekonomiska resurser och sociala situation samt därmed förknippade preferenser 
och behov av stöd i olika former från det omgivande samhället.  

                                                                 
1 I bilaga 1 redovisas vilka kommuner som ingår i de tre kommunkategorierna. 
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I figur 11.2 redovisas dels upplevelsen av livsvillkoren i allmänhet för kvinnor och 
män på den ort där man bor, dels hur man uppfattar betydelsefulla sociala och 
kulturella inslag i det som påverkar livsvillkoren. Måttet är en s.k. procentbalans, 
dvs. summan av procentandelen som svarat mycket bra eller ganska bra minus 
procentandelen som svarat mycket dåligt eller ganska dåligt. I figuren jämförs 
hur livsvillkoren upplevs i kust-, inlands- och fjällkommunerna. Den samman-
tagna bilden är att en klar majoritet av de tillfrågade är nöjda med livsvillkoren, 
men samtidigt framgår tydligt att en stor andel är missnöjda med jämställdheten 
och i ännu större utsträckning med medborgarinflytandet. Generellt sett har en 
högre andel av de som är bosatta i kustkommunerna en positiv upplevelse av 
livsvillkoren. Ett genomgående drag är också att andelen som är nöjda är lägst i 
fjällkommunerna. Den tydligaste kontrasten mellan kommungrupperna gäller 
uppfattningarna om det sociala livet.  

Figur 11.2 Upplevelsen av livsvillkoren i allmänhet samt betydelsefulla sociala 
och kulturella förhållanden där man bor med uppdelning på kust-, 
inlands- och fjällkommuner. Procentbalans. 

 
I figur 11.3 presenteras en fördjupad bild över hur man upplever livsvillkoren.  
Där särredovisas upplevelsen av tillgången till olika typer av service samt 
tillgången till utbildningsmöjligheter och arbetstillfällen. Figuren visar genom-
gående att en väsentligt lägre andel av de tillfrågade är nöjda med det som 
erbjuds i dessa avseenden.  Mest kritik riktas mot utbudet av arbetstillfällen och 
kollektivtrafiken. Det är också tydliga skillnader mellan kommungrupperna, med 
den största andelen missnöjda i fjällkommunerna. 
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Figur 11.3 Upplevelsen av tillgången till ett antal viktiga inslag i det som formar 
den generella upplevelsen av livsvillkoren med uppdelning på 
boende i kust-, inlands- och fjällkommuner. Procentbalans.  

 
I figur 11.4 ligger fokus på upplevelsen av det ekonomiska utvecklingsklimatet 
där man bor. Det genomgående mönstret är en övervägande, men inte särskilt 
hög, andel som är nöjda. Allra lägst är andelen nöjda i inlandskommunerna. En 
reflektion som kan göras i relation till det U-formade mönstret i figuren är att 
den positivare inställningen i kustkommunerna hänger samman med tillväxt-
processer näringslivs- och befolkningsmässigt i de större städerna. Den positi-
vare inställningen i fjällkommunerna hänger sannolikt särskilt samman med 
besöksnäringens expansion. Resultaten visar också på en större andel som är 
nöjda med förutsättningarna för kvinnligt än för manligt företagande. Denna 
skillnad är tydlig i samtliga tre kommungrupper. Det kan möjligen bero på att 
större uppmärksamhet har ägnats åt att inom näringspolitik och frivillig-
organisationer stimulera kvinnor att starta företag.   

Figur 11.4 Upplevelsen av entreprenörsandan samt förutsättningarna för 
företagande med uppdelning på boende i kust-, inlands- och 
fjällkommuner. Procentbalans. 
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I figur 11.5 visas en jämförelse med resultaten från den regionstudie som genom-
fördes hösten 2008 (Wiberg 2009).  Figuren visar att den generella bilden är ett 
tydligare missnöje 2010 vad gäller upplevelsen av tillgång till vård, utbildning, 
arbetstillfällen och olika slag av fritidsutbud samt beträffande förutsättningarna 
för företagande i fjällkommunerna. Däremot har andelen nöjda med medborgar-
inflytandet, jämställdheten och tryggheten samt tillgången till butiker ökat. 

Figur 11.5 Skillnader i upplevelsen av livsvillkoren mellan 2008 och 2010. 
Förändring av procentbalansenheter. 

 
I tabell 11.1 redovisas åsikterna år 2010 om livsvillkoren med fördelning på kön 
och åldersgrupper. Så gott som genomgående är skillnaderna mellan könen små. 
En tydlig skillnad är dock att en betydligt högre andel av männen är nöjda med 
jämställdheten. Vidare kan noteras att kvinnorna i högre utsträckning är nöjda 
med kollektivtrafiken, men det är både bland kvinnor och män en ganska svag 
övervikt av svarande som är nöjda. En förklaring till skillnaden kan vara att 
kvinnor i högre utsträckning nyttjar kollektivtrafik. En jämförelse med den 
tidigare regionstudien visar stor överensstämmelse i alla dessa avseenden. 

Uppdelningen på åldersgrupper visar att andelen som är nöjda med livs-
villkoren för såväl kvinnor som män är högst bland de som är 30-49 år, men är 
även ganska hög i de övriga åldersgrupperna. När frågorna specificeras till 
sociala och kulturella förhållandena framkommer dock en allvarlig problembild 
med tonvikt på följande inslag: Andelen nöjda med det sociala livet, boende-
miljön och tryggheten är klart lägst bland de yngsta. Det mest utbredda 
missnöjet med tillgången på arbetstillfällen finns bland de yngsta, men även i 
stor utsträckning bland de som är 50-64 år. Det är också ett påtagligt missnöje 
med kollektivtrafiken, särskilt bland de som är 30-65 år. Beträffande inställ-
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ningen till det ekonomiska utvecklingsklimatet är andelen nöjda högst i de yngre 
åldersgrupperna och särskilt i gruppen 30-49 år. 

Tabell 11.1 Upplevelsen av livsvillkor och viktiga inslag i detta med uppdelning 
på kön och åldersgrupper. Procentbalans. 

  TOTALT KÖN ÅLDER 

    Man Kvinna 15-29 30-49 50-64 65-85 

Livsvillkoren för kvinnor 75 74 77 76 81 73 72 

Livsvillkoren för män 80 83 78 78 87 78 78 

Sociala och kulturella förhållanden:  

Det sociala livet 69 70 67 52 70 66 80 

Boendemiljön 91 91 92 81 93 93 94 

Medborgarinflytandet 13 9 16 13 10 9 21 

Jämställdheten 45 54 38 48 47 41 48 

Tryggheten 82 84 80 74 83 84 83 

Tillgång till:  

Vård/omsorg 58 57 60 50 54 54 71 

Skola/utbildning 67 65 68 69 74 61 64 

Arbetstillfällen -28 -28 -29 -33 -22 -40 -20 

Kollektivtrafik 7 1 12 14 -4 0 24 

Kultur, idrott, underhållning 35 33 38 30 34 27 48 

Butiker 47 46 47 45 49 40 54 

Bank, arbetsförmedling, 
försäkringskassa, apotek 57 52 60 66 63 48 56 

Ekonomiska utvecklingsklimatet: 

Entreprenörsandan 33 36 31 31 44 30 26 

Föruts. för kvinnligt företagande 16 16 17 24 26 10 9 

Föruts. för manligt företagande 29 30 29 32 37 28 21 

Antal svar 2 236 1 065 1 168 316 645 720 666 

 
I tabell 11.2 belyses på motsvarande sätt svarsprofilerna utifrån utbildningsnivå. 
Generellt kan konstateras att åsiktsprofilerna i stora drag överensstämmer med 
de mönster som framkom vid den tidigare regionstudien (Wiberg 2009). I de 
flesta avseenden är en större andel av de högutbildade nöjda med rådande för-
hållanden. Det finns dock några undantag. Bland annat kan noteras att andelen 
som är nöjda med medborgarinflytandet och jämställdheten är något lägre bland 
de högutbildade än bland de båda andra grupperna. Beträffande åsikterna om 
det ekonomiska utvecklingsklimatet är andelen nöjda högst bland de med 
medellång utbildning. 
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Tabell 11.2 Upplevelsen av livsvillkor och viktiga inslag i detta med uppdelning 
efter utbildningsnivå. Procentbalans.  

  TOTALT UTBILDNING 

    Låg Medel Hög 

Livsvillkoren för kvinnor 75 67 77 81 

Livsvillkoren för män 80 73 81 88 

Sociala och kulturella förhållanden:   

Det sociala livet 69 71 65 74 

Boendemiljön 91 91 90 94 

Medborgarinflytandet 13 16 12 10 

Jämställdheten 45 45 48 41 

Tryggheten 82 80 81 88 

Tillgång till:       

Vård/omsorg 58 64 51 66 

Skola/utbildning 67 60 65 76 

Arbetstillfällen -28 -31 -33 -15 

Kollektivtrafik 7 13 2 11 

Kultur, idrott, underhållning 35 30 33 46 

Butiker 47 46 45 53 

Bank, arbetsförm., försäkr.kassa, apotek 57 47 55 72 

Ekonomiska utvecklingsklimatet:     

Entreprenörsandan 33 30 35 32 

Förutsättningar för kvinnligt företagande 16 10 20 15 

Förutsättningar för manligt företagande 29 22 33 31 

Antal svar 2 244 578 1 157 509 

Politiska främjandet av sysselsättnings- och 
företagsutveckling 

I detta avsnitt belyses invånarnas syn på politikernas insatser för att främja 
sysselsättnings- och företagsutvecklingen. Huvudansvaret ligger givetvis på 
staten, men även det politiska agerandet på landstings- och kommunnivån kan 
vara betydelsefullt. I figur 11.6 belyses hur man upplever de tre politiska 
nivåernas insatser. Samma fråga ställdes i den tidigare regionstudien, vilket 
möjliggör en direkt jämförelse (Wiberg 2009). Av figuren framgår att missnöjet 
har ökat påtagligt mellan 2008 och 2010. Det kan givetvis finnas många 
förklaringar till detta, men sannolikt har den globala ekonomiska krisen haft en 
tydlig inverkan. Den satte det politiska systemet på prov såväl nationell som 
regionalt och lokalt.  Datainsamlingen hösten 2008 gjordes då krisen var i sitt 
inledningsskede. När våra enkäter besvarades hösten 2010 hade visserligen 
konsekvenserna generellt sett blivit lindrigare än vad som kunde befaras, men 
det uppstod på många orter omställningsproblem där förväntningar ställdes på 
särskilda riktade politiska åtgärder. 
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Figur 11.6 Åsikter om hur väl olika politiska instanser har lyckats med att främja 
sysselsättning och företagande. Jämförelse mellan enkätresultaten 
för de fyra nordligaste länen 2008 respektive 2010. Procentbalans. 

 
En uppdelning av resultatredovisningen visar att det mest utbredda missnöjet 
finns i fjällkommunerna, vilket inte är så oväntat med tanke på deras särskilda 
sårbarhet. Utifrån hypotesen att det i dessa avseenden även kan finnas 
intressanta länsvisa skillnader i åsiktsprofiler presenteras i figur 10.7 en sådan 
redovisning. Ett genomgående mönster är att missnöjet är mest utbrett i Väster-
norrland och Jämtland och att skillnaderna i några fall är ganska stora gentemot 
åsikterna i de två andra länen. 
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Figur 11.7  Åsikter om det politiska främjandet av sysselsättnings- och 
 företagsutveckling. Skillnader mellan länen 2010. Procentbalans. 

 
Jämförelsen i tabell 11.3 mellan resultaten 2008 och 2010 visar också att 
missnöjet i stort har ökat mest i Västernorrland och Jämtland. Det starkt ökade 
missnöjet i Västernorrland kan bland annat kopplas till den politiska turbulens 
som uppstod inom landstinget där under 2010 (se närmare Roos kapitel i denna 
volym, Roos 2012). 

Tabell 11.3 Förändringar i åsikter om det politiska främjandet av sysselsättnings- 
och företagsutveckling mellan 2008 och 2010 med uppdelning på 
län. Förändring av procentbalansenheter.  

  Norrbotten 
Väster- 
botten 

Väster-
norrland Jämtland 

Staten, sysselsättningsutveckling -5 -9 -4 -13 

Landstinget, sysselsättningsutveckling -6 -11 -21 -11 

Kommunen, sysselsättningsutveckling -5 -7 -15 -6 

Staten, företagsutveckling -3 -5 -5 -14 

Landstinget, företagsutveckling -3 -6 -8 -12 

Kommunen, företagsutveckling -4 -6 -16 -13 

 
Figur 11.8 visar resultaten utifrån de tillfrågades partisympatier. Där framgår 
inte oväntat att det minsta missnöjet med den statliga politiken råder bland de 
som röstat på regeringsalliansen. Inställningen till landstingens politiska arbete 
reflekterar det rödgröna styret i samtliga fyra landsting. Missnöjet är lägst bland 
de som röstat på de rödgröna partierna. Beträffande kommunernas politiska 
arbete framkommer däremot inte några entydiga skillnader beroende på parti-
sympatier.  
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Figur 11.8 Åsikter om det politiska främjandet av sysselsättnings- och företags-
utveckling 2010 med uppdelning efter de svarandes partipolitiska 
inställning. Procentbalans. 

Medborgarperspektiv på EU-medlemskapet 
Vid folkomröstningen 1995 om svenskt EU-medlemskap övervägde ett motstånd 
gentemot detta i samtliga fyra län. Särskilt stort var motståndet i landsändans 
inre delar. Nu har det gått 16 år sedan EU-inträdet. Nya typer av politiska 
satsningar har sjösatts och erfarenheter av dessa har utkristalliserats hos 
myndigheter, företag och privatpersoner. Landsändan har exempelvis kunnat ta 
del av EU:s regionalpolitik i olika former. De främsta är strukturfondsmedel, 
men därutöver kan särskilt nämnas LEADER-program för att stimulera lands-
bygdsutveckling respektive Interreg-program, vilka är fokuserade på att skapa 
gränsregionala utvecklingseffekter mot både Finland och Norge. Den fråga vi 
ställt syftar till att ge en bild av hur invånarna idag upplever betydelsen av EU-
medlemskapet för den lokala och regionala samhällsutvecklingen. Ett genom-
gående drag är att EU-medlemskapet tillmäts en ganska liten betydelse. Av figur 
11.10 framgår dock tydliga skillnader mellan kust-, inlands- och fjällkommuner. 
Den mest positiva inställningen finns bland de som bor i kustkommunerna. Den 
övervägande negativa inställningen till EU:s roll är därmed tydligast i de 
kommuner där EU:s regionalpolitiska insatser, i huvudsak i form av struktur-
fondsstöd, har varit högst per invånare.  Det bör dock noteras att ca 30 procent 
av de svarande i alla tre kommuntyper uppgav att de inte hade någon 
uppfattning i denna fråga.  
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Figur 11.10 Bedömningar av hur EU-medlemskapet påverkat utvecklingen i det 
län där man bor. Procentbalans.  

 
Skillnaderna i åsikter mellan könen är relativt små. Däremot finns det, som 
framgår av tabell 11.8, en del skillnader mellan olika åldersgrupper. Tydligaste 
kontrasten är mellan de i åldrarna under 30 år och övriga.  Bland de yngre finns 
den mest negativa inställningen till EU-medlemskapets betydelse. Detta är ett 
förvånande resultat mot bakgrund av att dagens yngre haft bättre förutsättningar 
än övriga generationer att utveckla och odla internationella relationer. 

Tabell 11.8 Bedömningar av hur EU-medlemskapet påverkat utvecklingen i det 
län där man bor med uppdelning på åldersgrupper. Procentbalans. 

  TOTALT ÅLDER 

    15-29 30-49 50-64 65-85 

Städernas utveckling 13 9 14 12 16 

Glesbygdens utveckling -4 -11 -2 -8 1 

Förutsättningarna för företagsutveckling 14 5 18 13 16 

Sysselsättningsmöjligheterna 3 -1 6 -1 7 

Antal svar 2 268 310 631 701 622 

 
Figur 11.11 visar skillnaderna i åsiktsprofiler mellan de fyra länen. Här fram-
träder inte lika entydiga skillnader som i figur 10.10 utom i ett fall – 
västerbottningarna är klart mer missnöjda med glesbygdens utveckling. Resulta-
ten i övrigt kan tolkas så att åsikterna präglas mer av i vilken kommuntyp än i 
vilket län man bor i.  
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Figur 11.11 Bedömningar av hur EU-medlemskapet påverkat utvecklingen i det 
län där man bor. Länsvis redovisning. Procentbalans. 

Sammanfattande reflektioner 
Analyserna i detta kapitel har omfattat hur invånarna upplever de sociala, kul-
turella och ekonomiska levnadsförhållandena i sin lokala miljö och deras syn på 
samhällsutvecklingen i ett vidare regionalt perspektiv. Resultaten visar i de flesta 
avseenden ganska tydliga kontraster. Så gott som genomgående är andelen som 
är nöjda med levnadsförhållandena högst i de stora kustkommunerna, och lägst i 
de glesbefolkade fjällkommunerna.  

Resultaten speglar också de inledningsvis redovisade skillnaderna i befolk-
ningsutveckling mellan växande städer och tillbakagående glesbygdskommuner 
– en trend som varit härskande sedan mitten av 1950-talet. 

Möjligheterna att i en del avseenden kunna jämföra resultat av enkätunder-
sökningar med två års mellanrum innebär att stabiliteten i de erhållna resultaten 
kan belysas. Den generella bilden är att det skett förskjutningar i både positiv 
och negativ riktning. En tydligt positivare inställning kan noteras beträffande 
synen på medborgarinflytande, jämställdhet och trygghet, medan det kan 
noteras en tydligt negativare inställning beträffande tillgången till olika slag av 
offentlig service samt tillgången på arbetstillfällen.  

Vår sammanfattande tolkning av resultaten är att de byggda samhällsstruktu-
rerna i norr i flera avseenden inte tillmötesgår invånarnas krav och förvänt-
ningar. Det är en stor utmaning att ändra på detta. Etablerade men alltmer 
ifrågasatta strukturer måste överges och nya byggas upp. Kraftfullheten i en 
sådan omstrukturering är dessutom avhängig förmågan att komma överens om 
hur strategierna och handlingsplanerna ska utformas. 

En typ av kursändring som i olika omgångar och i lite olika former har lan-
serats av framför allt regionalforskare har handlat om att driva på en förtätning 
av bosättning och arbetsplatser till städer och kommuncentra samt stråk som 
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sammanbinder dessa över hela det norrländska territoriet. Detta synsätt har 
rötter i den traditionella rumsliga ekonomiska teoribildning som betonar städer-
nas roll som utvecklingsmotorer. 

En ökad befolkningstäthet skulle kunna ge bättre ekonomiska förutsättningar 
att organisera och investera i robustare serviceutbud och infrastrukturella 
kapaciteter så att viktiga kvalitetsnivåer kan säkerställas. Därmed skulle det 
kunna utvecklas en ökad funktionalitet och mångfald som grogrund för mer 
kreativitet och entreprenörskap. Den trendbrytande utvecklingspotentialen i en 
sådan omvandlingsprocess är framför allt skapandet av attraktivare livsmiljöer 
för yngre och välutbildade som i nuläget möts av mycket begränsade chanser att 
få jobb i paritet med sin utbildning inom landsändan och som också har anspråk 
på en rikare repertoar av kultur- och serviceutbud.  
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