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12. Norrlänningarnas framtidsperspektiv 
Ulf Wiberg, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet 

Inledning 
I början av 1900-talet betraktades Norrland som ett framtidsland med en 
rikedom av naturresurser som kunde exploateras (Sörlin 1988). Bebyggelsen 
bredde ut sig och befolkningsökningen var kraftig. Byar och tätorter grundlades.  
Satsningar gjordes på uppbyggnad av service och transportinfrastruktur. Denna 
positiva bild har dock förmörkats under de senaste femtio åren på grund av en 
svagare sysselsättnings- och befolkningsutveckling än i övriga delar av Sverige. 
Endast enstaka städer och orter har fortsatt att växa (jämför kapitel 1 och 10 i 
denna volym – Lidström 2012, Wiberg & Lind 2012).  I många kommuner har 
befolkningsminskningen varit omfattande trots att det redan på 1960-talet 
påbörjades regionalpolitiska satsningar på strukturomvandling inom närings-
livet samt utbyggnad av den offentliga servicen på liknande sätt som i riket i 
övrigt. Finns det någon chans till trendbrott? Vilka inslag i samhällsstrukturen 
anser dagens norrlänningar vara viktigast och hur tror de att det lokala 
samhällslivet kommer att utvecklas? Hur tycker de att naturresurserna ska 
nyttjas? En del av svaren på dessa frågor kan jämföras med resultaten från den 
tidigare regionstudien (Wiberg 2009). 

Synen på service och näringsliv i kommunen där man bor 
Möjlighet att få jobb samt tillgång till olika slags service- och näringslivsverk-
samheter utgör grundbultar för en god samhällsutveckling, men det finns 
givetvis en spännvidd av åsikter bland invånarna om vad som är mest 
betydelsefullt. I enkäten listades tjugo olika typer av inslag i det lokala 
samhällslivet och frågan ställdes om hur pass viktig var och en av dessa anses 
vara för den egna kommunens fortsatta utveckling. I tabell 12.1 presenteras 
andelen som svarat mycket viktigt. Högst rankas möjligheter att få jobb, olika 
slag av offentlig service inom vård och skola samt tillgång på bostäder. Lägst 
rankas, kanske lite oväntat, flygplats. Men även föreningsliv samt kultur och 
nöjesliv får låga värden. Tillverkningsföretag får de högsta värdena bland 
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näringslivssektorerna och råvaruutvinning de lägsta, men bara omkring hälften 
av de tillfrågade anser respektive sektor vara mycket viktig.  

Tabell 12.1 Åsikter om olika inslag i den egna kommunens service- och 
näringslivsstruktur som anses vara mycket viktiga för kommunens 
utveckling. Rangordning efter totalsiffror samt fördelning på kön och 
åldersgrupper. Procent. 

  TOTALT KÖN ÅLDER 

Andel som svarat mycket viktigt   Man Kvinna 15-29 30-44 45-64 65-85 

Möjlighet att få jobb 93 92 95 96 94 95 89 

Läkarvård 92 88 96 88 90 94 95 

Grundskola 90 88 93 87 93 91 88 

Tandvård 86 81 91 79 83 89 91 

Tillgång på bostäder 86 81 91 90 88 86 84 

Barnomsorg 85 80 89 83 89 84 82 

Gymnasieskola 81 78 83 80 83 79 81 

Tillgång till Internet 77 73 81 88 87 76 63 

Kollektivtrafik 75 66 83 73 75 75 76 

Detaljhandel 71 66 75 51 71 72 80 

Bank- och försäkringskontor 68 61 75 61 65 70 74 

Idrottsanläggningar 59 52 64 66 70 54 49 

Tillverkningsföretag 57 58 56 40 57 62 61 

Bibliotek 55 42 66 53 58 51 57 

Turismföretag 54 52 56 45 56 58 53 

Tjänsteföretag 54 52 55 46 60 56 49 

Kulturaktiviteter, nöjesliv 51 41 61 65 59 46 43 

Föreningsliv 50 45 55 54 63 45 42 

Råvaruutvinning 44 46 42 30 40 46 52 

Flygplats 42 37 46 37 46 40 42 

Antal svar 2260 1069 1182 307 633 699 612 

 
Resultaten visar inga nämnvärda skillnader mellan kust-, inlands- och 
fjällkommuner eller mellan stora och små kommuner, vilket inte är så 
förvånande. Den grundläggande samhällsservice som byggts upp under de 
senaste decennierna har i stor utsträckning skett utifrån ett likvärdighets-
tänkande i servicekvalitet oavsett kommunstorlek. Som visas i tabellen finns det 
dock en del skillnader mellan könen och åldersgrupperna. För kvinnorna är 
värdena så gott som uteslutande högre än för männen. Särskilt kan noteras att 
en väsentligt större andel av kvinnorna betonar vikten av tillgång till 
kollektivtrafik, bibliotek och kulturaktiviteter. Intressant är också att en klart 
högre andel av kvinnorna anser att tillgång till Internet är mycket viktigt. 
Skillnaderna mellan män och kvinnor diskuteras mer utförligt i kapitel 12. 
Mellan åldersgrupperna är det inte lika distinkta systematiska skillnader, men 
resultaten är i överensstämmelse med ett förväntat generationsmönster.  
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I tabell 12.2 redovisas en kompletterande bild där en uppdelning har gjorts 
utifrån utbildningsnivå. Ett generellt mönster är att i den mån det finns påtagliga 
skillnader i svarsprofilerna så är värdena högst för de välutbildade. Särskilt stora 
är skillnaderna mellan låg- och högutbildade i synen på betydelsen av tillgång till 
Internet, idrottsanläggningar, bibliotek, tjänsteföretag, kulturaktiviteter och 
föreningsliv. Endast beträffande åsikterna om betydelsen av råvaruutvinning är 
svarsprofilen tydligt omvänd, dvs. en högre andel av de med låg utbildning 
betraktar denna sektor som mycket viktig för kommunens utveckling. Detta kan 
möjligen bero på att lågutbildade i större utsträckning ser egna möjligheter till 
jobb i denna sektor än vad man gör i andra sektorer. 

Tabell 12.2 Åsikter om olika inslag i den egna kommunens service- och 
näringslivsstruktur som anses vara mycket viktiga för kommunens 
utveckling. Rangordning efter totalsiffror samt fördelning efter 
utbildningsnivå. Procent. 

  TOTALT UTBILDNING 

Andel som svarat mycket viktigt   Låg Medel Hög 

Möjlighet att få jobb 93 89 95 95 

Läkarvård 92 92 91 94 

Grundskola 90 84 91 95 

Tandvård 86 87 86 87 

Tillgång på bostäder 86 79 87 92 

Barnomsorg 85 77 86 90 

Gymnasieskola 81 74 82 86 

Tillgång till Internet 77 62 80 89 

Kollektivtrafik 75 75 74 77 

Detaljhandel 71 71 71 71 

Bank- och försäkringskontor 68 71 68 66 

Idrottsanläggningar 59 48 61 65 

Tillverkningsföretag 57 54 58 57 

Bibliotek 55 48 53 67 

Turismföretag 54 51 56 55 

Tjänsteföretag 54 44 55 63 

Kulturaktiviteter, nöjesliv 51 38 54 61 

Föreningsliv 50 41 51 59 

Råvaruutvinning 44 50 44 35 

Flygplats 42 37 42 47 

Antal svar 2 264 592 1 160 512 

Viktigt för samhällsutvecklingen i länet 
Frågor har även ställts om betydelsen av olika inslag i samhällslivet för det egna 
länets utveckling. I tabell 12.3 redovisas svaren i rangordning utifrån total 
procentbalans samt med fördelning på kön respektive åldersgrupper. Med 
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procentbalans avses summan av andelen personer som svarat viktigt eller 
mycket viktigt minus andelen som svarat inte särskilt viktigt eller inte alls viktigt.  

Tabell 12.3 Åsikter om hur viktiga olika inslag i samhällslivet är för det egna 
länets utveckling, med uppdelning på kön och åldersgrupper. 
Procentbalans. 

  TOTALT KÖN ÅLDER 

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

Vägar 97 97 97 89 98 99 99 

God livsmiljö 97 97 97 95 98 97 97 

Tågtrafik 93 90 95 91 94 94 92 

Avancerad sjukvård 92 90 94 89 89 94 94 

Detaljhandel 89 88 90 65 89 93 96 

Tillgång till Internet 89 85 92 89 94 89 83 

Busstrafik 89 84 92 83 82 92 95 

Jämställdhet mellan kvinnor  
och män 83 78 88 80 83 83 87 

Högre utbildning och forskning 83 80 85 80 84 85 82 

Tillverkningsföretag 83 86 80 66 84 89 85 

Bank- och försäkringskontor  81 78 84 74 71 86 90 

Tjänsteföretag 81 81 80 72 85 82 78 

Turismföretag 81 81 81 68 82 88 79 

Kultur, nöjesliv, evenemang 80 73 87 89 86 79 71 

Flygtrafik 79 74 83 57 81 84 82 

Regional press, radio, tv 76 70 82 66 77 79 77 

Föreningsliv 74 71 78 73 81 74 69 

Råvaruutvinning 73 74 71 59 67 77 81 

Etnisk mångfald 36 21 50 44 41 36 28 

Elitidrott 35 33 37 35 45 29 31 

Rennäring -2 -18 13 3 -8 -8 11 

Antal svar 2 251 1 069 1182 307 633 699 612 

  
Samma frågeställning ingick i den tidigare regionstudien (Wiberg 2009), vilket 
möjliggör en belysning av åsikternas stabilitet över tid.  I samtliga avseenden, 
utom vad gäller detaljhandel och jämställdheten, är värdena 2010 högre än 
2008, och i ganska många fall är värdena påtagligt högre. I topp vid båda 
undersökningstillfällena ligger vägar, god livsmiljö och avancerad sjukvård. De 
lägsta värdena vid båda undersökningstillfällena har etnisk mångfald, elitidrott 
och allra lägst rennäringen. Bland näringsgrenarna är värdet för tillverknings-
företag högst, tätt följt av tjänsteföretag och turismföretag, medan värdet för 
råvaruutvinning är klart lägre. 

I de flesta fall är värdet för kvinnorna högre än för männen och i de tre fall där 
det är tvärtom är skillnaderna ganska små.  De åldersmässiga skillnaderna är 
särskilt tydliga, och så gott som genomgående, mellan den yngsta åldersgruppen 
och de övriga. Både 2008 och 2010 var värdena för den yngsta gruppen lägst i 
flertalet fall. De tydligaste undantagen var synen på betydelsen av kultur, nöjesliv 
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och evenemang samt etnisk mångfald. Även här är resultaten generellt sett i 
överensstämmelse med ett förväntat generationsmönster. 

Det framtida lokala samhällslivet 
Mot denna bakgrundsbild av hur man upplever betydelsen av olika inslag i 
samhällslivet redovisas i det följande hur man bedömer framtidsutsikterna. 
Specifikt har frågan ställts om hur man tror att samhällslivet kommer att vara 
om 10-15 år i den kommun där man bor. Som framgår av figur 12.1 råder 
påtagliga skillnader mellan kommuntyperna. En påtagligt mer utbredd positiv 
framtidsbedömning finns bland de som bor i kustkommunerna, och framför allt i 
de största kommunerna. Särskilt gäller det synen på tillgången till kommunika-
tioner, utbildningsmöjligheter och jämställdheten samt tillgången till butiker och 
kultur, idrott, underhållning. Generellt minskar andelen som är optimistiska 
trappstegsvis från kust- till fjällkommuner. Den tydligaste pessimismen i de små 
inlands- och framförallt fjällkommunerna gäller vård och omsorg, sysselsätt-
ningsmöjligheter samt tillgång till butiker och olika former av fritidssyssel-
sättningar.  

I stora drag är svarsprofilerna lika som motsvarande resultat från den tidigare 
regionstudien (Wiberg 2009), men vid en detaljerad jämförelse finns exempel på 
förskjutningar mot såväl mer optimistiska som mer pessimistiska framtids-
perspektiv. Förskjutningarna är dock relativt små. 

Figur 12.1 Bedömningar av samhällsservicen om 10-15 år i den kommun där 
man bor med uppdelning på boende i kust-, inlands- eller 
fjällkommuner. Procentbalans. 

I tabell 12.4 belyses skillnader i bedömningsprofiler mellan könen respektive 
mellan olika åldersgrupper. Så gott som genomgående framkommer en något 
mer optimistisk framtidssyn bland kvinnorna. Mellan åldersgrupperna finns det 
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en hel del skillnader. Det tydligaste mönstret är att optimismen i flertalet 
avseenden är högst i den yngsta gruppen. Dessa resultat är något förvånande 
mot bakgrund av att en påtaglig andel yngre, och särskilt kvinnor i de mindre 
kommunerna, varje år väljer att flytta iväg. Det indikerar följaktligen en tydlig 
åsiktsskillnad mellan å ena sidan utflyttare och å andra sidan kvarstannare och 
inflyttare. 

Tabell 12.4 Bedömningar av samhällsservicen om 10-15 år i den kommun där 
man bor med uppdelning på kön och åldersgrupper. Procentbalans. 

  TOTALT KÖN ÅLDER 

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

Tillgång till buss/tågtrafik 32 31 34 50 37 24 29 

Tillgång till flygplats 7 4 9 13 4 0 14 

Utbildningsmöjligheter 19 17 21 27 18 10 26 

Vård och omsorg -3 -6 0 9 -16 -12 14 

Tillgång till butiker 11 8 14 32 12 1 11 

Tillgång till kultur, idrott, 
underhållning 10 7 12 27 11 1 10 

Jämställdhet mellan kvinnor  
och män 30 31 29 40 28 23 33 

Medborgarinflytande 10 6 14 15 9 5 13 

Sysselsättningsmöjligheter 5 1 9 24 1 -4 10 

Trygghet 0 -2 3 9 -8 -4 8 

Antal svar 2 213 1 055 1 158 309 624 684 596 

Åsikter om naturresursutnyttjandet 
Den rika tillgången och mångfalden av naturresurser som finns i norra Sverige är 
av stort intresse för både privatpersoner och företag. Intresset sträcker sig 
dessutom från lokal samhällsnivå till konsumenter och investerare i ett brett 
internationellt perspektiv. Nyttjandet av de olika typerna av naturresurs-
tillgångar är i många fall förknippade med både för- och nackdelar sett i ett 
lokalt perspektiv. Skiljaktiga uppfattningar kan finnas mellan ortsbefolkning och 
utomstående, mellan olika sektorer och företag samt mellan exploaterings- och 
bevarandeintressen. Markanvändningskonflikter är därmed inte ovanliga. I ett 
bakåtblickande perspektiv har särskilt skarpa skiljelinjer framträtt vad gäller 
synen på gruvbrytning och särskilt uranbrytning, utbyggnad av vattenkraft och 
vindkraft samt utrymmet för rennäringen och rovdjursbeståndet. 

I figur 12.2 visas inställningen till en rad olika typer av naturresurs-
utnyttjande. De högsta positiva värdena i såväl kust- som inlands- och 
fjällkommuner får alternativen att öka förädlingen av skogsråvaran, att bygga ut 
produktionen av biobränslen och att bygga vindkraftverk. Det finns också en 
övervägande, men tydligt lägre, positiv inställning till att starta fler gruvor och 
att avsätta fler områden som naturreservat eller nationalparker. Den största 
skillnaden mellan kommunkategorierna är synen på att skapa större och fler 
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naturreservat eller nationalparker. En klart högre andel av kustborna än 
fjällborna är positiva till detta.  

Figur 12.2 Inställning till olika typer av naturresursutnyttjande med uppdelning 
på boende i kust-, inlands- och fjällkommuner. Procentbalans. 

  
Som framgår av tabell 12.5 är en högre andel av männen positiva till satsningar 
på att öka förädlingen av skogsråvaran och att starta fler gruvor. Däremot är en 
högre andel av kvinnorna positiva till större och fler naturreservat eller 
nationalparker.  

Det finns också tydliga skillnader mellan åldersgrupperna, särskilt mellan de 
som är yngre än 30 år och övriga. Bland de yngsta finns den högsta andelen som 
är positiva till fler naturreservat/nationalparker, men samtidigt det minst 
utbredda motståndet gentemot vattenkraftutbyggnader. De yngsta visar också ett 
lägre intresse för utbyggnad av biobränsle, förädling av skogsråvaran, att starta 
fler gruvor samt att ge fler utifrån möjlighet att jaga, men en större andel bland 
dessa är positiva till att rovdjursstammen ökar och att renskötseln ges större 
utrymme.  

I alla åldersgrupper finns en tydlig negativ inställning till uranbrytning. 
Däremot är det genomgående en hög andel som är positiva till byggande av 
vindkraftverk. I alla åldersgrupper är det i stort sett balans mellan de som är 
positiva och de som är negativa till byggande på strandtomter. 
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Tabell 12.5 Åsikter om olika typer av naturresursutnyttjande med uppdelning på 
kön och ålder. Procentbalans. 

  TOTALT KÖN ÅLDER 

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

Fler naturreservat/nationalparker 29 22 34 51 36 24 14 

Bygga ut produktionen av biobränsle 66 70 63 54 70 69 65 

Bygga fler vindkraftverk 65 61 68 69 71 61 61 

Öka förädlingen av skogsråvaran 76 83 69 50 75 84 81 

Bygga ut de återstående älvarna -42 -43 -41 -17 -44 -51 -43 

Starta fler gruvor 37 53 23 14 33 43 47 

Tillåta uranbrytning -38 -25 -49 -31 -36 -43 -37 

Tillåta byggande på strandtomter 3 15 -8 1 8 3 -1 

Ge fler utifrån möjlighet att jaga -3 1 -7 -16 -4 5 -5 

Öka rovdjursstammen -25 -26 -25 12 -16 -33 -45 

Ge större utrymme för rennäringen -6 -15 2 5 -16 -10 2 

Antal svar 2 213 1 055 1 158 309 624 684 596 

 
I figur 12.3 visas en jämförelse med resultaten från den tidigare regionstudien 
(Wiberg 2009). Ett tydligt mönster är en positivare inställning till ett flertal av de 
listade typerna av naturresursutnyttjande. Särskilt framträdande förskjutningar i 
positiv riktning kan noteras beträffande kustbornas inställning till fler 
naturreservat/nationalparker samt inlands- och fjällbornas inställning till 
byggande på strandtomter. Däremot har inställningen till byggande av 
vindkraftverk blivit mer negativ i samtliga kommungrupper, och särskilt i kust- 
respektive fjällkommunerna. En sannolik förklaring till detta är att det under de 
senaste åren har byggts vindkraftsparker som bildar ett påtagligt nytt inslag i 
landskapsbilden.  En förändring i negativ riktning kan också noteras beträffande 
inställningen i fjällkommunerna till en ökad rovdjursstam. 
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Figur 12.3 Förskjutningar i åsikter om olika typer av naturresursutnyttjande 
mellan 2008 och 2010. Förändring av procentbalansenheter. 

 Sammanfattande reflektioner 
Norrlänningarnas framtidsbilder präglas av både optimism och pessimism. 
Särskilt tydliga skiljelinjer går mellan olika typer av kommuner. Optimismen är 
mest utbredd bland boende i de stora kommunerna, dvs. i huvudsak längs 
kusten, medan framtidstron är betydligt svagare i de små glesbygdskommu-
nerna. 

Denna inomregionala obalans speglar en komplicerad problembild. Lands-
ändans ekonomiska utveckling och sysselsättningsmöjligheterna utsätts i 
växande utsträckning för global konkurrens. Därtill kommer en allt hårdare 
konkurrens gentemot andra delar av landet när det gäller att kunna erbjuda 
attraktiva livsmiljöer och livschanser i bred bemärkelse, dvs. ekonomiskt, socialt 
och kulturellt. Det perifera läget i förhållande både till Sveriges storstads-
områden och i ett europeiskt perspektiv innebär ekonomisk marginalisering, 
Detta har också varit en stark bidragande orsak till att det i flertalet kommuner 
varit en långvarig period av befolkningsminskning, vilket också lett till en 
påtagligt deformerad befolkningssammansättning. Andelen äldre ökar snabbt, 
vilket skapar allt större utmaningar att klara arbetskraftsförsörjningen i äldre-
omsorgen och sjukvården.  

Starka marknadskrafter avgör således i hög utsträckning hur det framtida 
samhällslivet kommer att gestalta sig och mycket talar för allt skarpare 
skillnader mellan växande och tillbakagående kommuner och regioner. Lands-
ändans rika naturresurser är betydelsefulla, men har långt ifrån en avgörande 
betydelse för sysselsättnings-, inkomst- och befolkningsutvecklingen. Det råder 
dessutom skiljaktiga meningar mellan att nyttja dem för ekonomisk tillväxt 
kontra att skydda dem mot exploatering.  
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