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Ålder:
XX-XX år

Antal intervjuer:
X XXXX
Fältperiod x - x månad 
2018

Deltagarfrekvens:
XX%

+/-
FELMARGINALER

Vid 1012 intervjuer:

Vid utfall 10/90: +/- 1,86%
Vid utfall 20/80: +/- 2,48%
Vid utfall 30/70: +/- 2,84%
Vid utfall 40/60: +/- 3,03%
Vid utfall 50/50: +/- 3,10%

MÅLGRUPP
Allmänheten i Sverige 18-79år.

RESULTAT

Resultaten levereras i en diagramrapport. 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten är 
jämfört mot totalen. (tex rörande kön, ålder, 
yrke). Resultatet är viktat mot SCB vad gäller kön, 
ålder, utbildning och geografi samt mot 
valresultaten 2018. Ibland ser det ut som att 
diagram inte summerar till 100% men det beror 
på att vi avrundat siffrorna till hela procent i 
diagrammen.

GENOMFÖRANDE

Svarsfrekvensen är 61%. Det är en relativt bra 
svarsfrekvens för den här typen av undersökning. Det finns 
inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida 
resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt 
representativ för den grupp som skulle undersökas, och de 
slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela 
population som ska undersökas dvs allmänheten i Sverige i 
åldersgruppen 18-79år.

En Novusundersökning är en garant för att 
undersökningen är relevant och rättvisande för hela 
gruppen som skall undersökas. 

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus 
slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, se bilaga.

Bakgrund & Genomförande

BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus 
på uppdrag av LKAB. Syftet med 
undersökningen är att undersöka Svenska 
folkets inställning till att flytta till Norrbotten 
utifrån en rad olika aspekter.

+/-

Antal intervjuer:
1012
Fältperiod:
12 -22/5 – 2022

Svarsfrekvens:
61%
(Genomförda / Nettourval)
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Frågor om framtidstro
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Varannan tror att norra Sverige kommer att 
utvecklas bättre än övriga landet. 18% tror sämre.

FRÅGA: Hur ser du allmänt på att norra Sverige (Västerbotten och Norrbotten) kommer att utvecklas 
under kommande år jämfört med övriga landet?

11%

39%

31%

16%

2%

50%

18%

5. Mycket bättre än övriga
landet

4. Något bättre än övriga
landet

3. Samma som i övriga
landet

2. Lite sämre än övriga
landet

1. Betydligt sämre än
övriga landet

BÄTTRE

SÄMRE

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=1012)

2. Lite sämre än övriga landet (16%)
• Studerande (23%), 18-29 år (22%)
• Större städer och kommuner nära större stad (21%)

3. Samma som i övriga landet (31%)
• 18-29 år (41%), Grundskola (39%), ,privat sektor (37%)
• Storstäder och storstadsnära kommuner (35%)

4. Något bättre än övriga landet (39%)
• Pensionär (46%), Stockholm (45%), Gift (44%)

5. Mycket bättre än övriga landet (11%)
• 65-79 år (19%), Pensionär (18%), Grundskola (16%)
• Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (15%)

BÄTTRE (50%)
• Pensionär (64%), 65-79 år (63%), Mindre städer/tätorter (58%)
• Gift (55%), Man (54%)

SÄMRE (18%)
• 18-29 år (26%), Studerande (24%)
• Större städer och kommuner nära större stad (24%)
• Hyreslägenhet (23%), Kvinna (22%)

+9

-12

+2

Optimismen har ökat 
påtagligt jämfört med 
för ett år sedan.
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73% tror att befolkningsutvecklingen i Norrbotten 
kommer att öka under de kommande 20 åren.

FRÅGA: Vad tror du om befolkningsutvecklingen i Norrbotten under kommande 20 år? 
Tror du att antalet invånare kommer att:

13%

60%

20%

7%

1%

73%

8%

5. Öka kraftigt

4. Öka något

3. Kommer att vara
ungefär på samma nivå…

2. Minska något

1. Minska kraftigt

ÖKA

MINSKA

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=1012)

2. Minska något (7%)
• Hushållsinkomst<299kr (12%), Grundskola (10%)
• Hyreslägenhet (10%)

3. Kommer att vara ungefär på samma nivå som idag (20%)
• Arbetare (28%), LO (27%), Offentlig sektor (25%)
• Hushållsinkomst500k-799k (24%)

5. Öka kraftigt (13%)
• Pensionär (18%), 65-79 år (17%)
• Storstäder och storstadsnära kommuner (16%)

ÖKA (73%)
• Pensionär (80%), 65-79 år (78%)
MINSKA (8%)
• Hushållsinkomst<299kr (13%), Hyreslägenhet (11%)
• Privat sektor (11%)

+10

-4

-6

Optimismen har ökat 
påtagligt jämfört med 
för ett år sedan.
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Fråga om kännedom rörande satsningar i Norrbotten
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Sex av tio har åtminstone viss kännedom om 
satsningarna i Norrbotten på bla fossilfritt stål.

FRÅGA: Under kommande år kommer en rad stora satsningar i Norrbotten att genomföras, bland 
annat för att utveckla framställning av fossilfritt järn och stål med stora rekryteringsbehov som följd. 
Vad beskriver bäst dina kunskaper om de satsningarna:

5%

17%

38%

29%

12%

21%

41%

5. Känner väl till

4. Har relativt god
kännedom

3. Har viss kännedom

2. Har ingen större
kännedom

1. Har aldrig hört talas om

GOD KÄNNEDOM

LÅG KÄNNEDOM

60% (+5)

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=1012)

1. Har aldrig hört talas om (12%)
• 18-29 år (26%), Studerande (26%), Hyreslägenhet (20%)
• Arbetare (18%)
• Större städer och kommuner nära större stad (17%)
• Kvinna (16%), Singel (16%), Gymnasium (15%)
2. Har ingen större kännedom (29%)
• Kvinna (37%), Arbetare (34%)
• Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (33%)
3. Har viss kännedom (38%)
• Pensionär (51%), Hushållsinkomst500k-799k (48%)
• 65-79 år (48%), Universitet (42%), Man (42%)
• Gift (42%), Villa/radhus (42%)
4. Har relativt god kännedom (17%)
• Man (23%), Hushållsinkomst>800k (22%)
5. Känner väl till (5%)
• Hushållsinkomst>800k (10%), Universitet (8%)

GOD KÄNNEDOM (41%)
• Kvinna (53%), 18-29 år (52%), Arbetare (51%), 
• Studerande (50%), Västsverige (49%)Hyreslägenhet (48%)
• Gymnasium (47%)

LÅG KÄNNEDOM (21%)
• Hushållsinkomst>800k (31%), Man (30%), Tjänsteman (27%)
• Universitet (26%), Privat sektor (25%)

Kännedomen om 
satsningarna i 
Norrbotten ökar med 
5%-enheter jämfört 
med för ett år sedan.
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Frågor om att flytta till Norrbotten
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30% kan åtminstone överväga att flytta till 
Norrbotten om de skulle hitta ett passande arbete.

FRÅGA: I Norrbotten kommer det att finnas ett starkt rekryteringsbehov under kommande årtionden.  
Om du visste att du skulle hitta ett passande arbete i regionen skulle du kunna tänka dig att flytta till 
Norrbotten?

9%

8%

13%

38%

31%

1%

17%

70%

5. Kan absolut tänka mig

4. Kan troligen tänka mig

3. Kan överväga

2. Troligen inte

1. Absolut inte

Bor redan i Norrbotten

KAN TÄNKA SIG

KAN INTE TÄNKA SIG

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=1012)

1. Absolut inte (31%)
• Ej med i facket (41%), Bostadsrätt (39%), Tjänsteman (37%)
• Gift (35%), Storstäder och storstadsnära kommuner (35%)
• Kvinna (35%)
2. Troligen inte (38%)
• LO (49%), Hushållsinkomst>800k (45%), Arbetare (44%)
• Mellansverige (44%), Privat sektor (44%)
3. Kan överväga (13%)
• Studerande (19%), Hushållsinkomst300k-499k (17%)
4. Kan troligen tänka mig (8%)
• Studerande (16%), Grundskola (13%), 18-29 år (11%)
5. Kan absolut tänka mig (9%)
• Grundskola (18%), Studerande (17%), 18-29 år (16%)
• Singel (13%), Hyreslägenhet (13%)

KAN TÄNKA SIG (17%)
• Studerande (32%), Grundskola (31%)
• 18-29 år (27%), Singel (23%)

KAN INTE TÄNKA SIG (70%)
• Sydsverige (78%), Tjänsteman (78%), 
• Hushållsinkomst>800k (76%), Bostadsrätt (76%)
• Hushållsinkomst500k-799k (75%), Gift (75%)
• Privat sektor (75%)

30% (-1)

Ingen signifikant 
skillnad mot 
undersökningen för ett 
år sedan.
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De starkaste skälen att flytta till Norrbotten är 1) närhet till natur, 
2) prisvärt boende och 3) goda arbetsutsikter

FRÅGA: Vad ser du som de starkaste skälen att flytta till Norrbotten?

51%

40%

32%

24%

23%

21%

18%

15%

9%

4%

1%

Närhet till natur

Lättare att hitta ett prisvärt boende

Goda möjligheter att få arbete

Högre livskvalitet

Bättre balans i livet och minskad stress

Vet ej

Bättre möjligheter till aktiv fritid

Trevliga människor

Möjlighet att bidra till en hållbar utveckling i Sverige och i världen

Annat, nämligen:

Bor redan i Norrbotten

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=1012)

Lättare att hitta ett prisvärt boende (40%)
• Studerande (58%), Stockholm (56%), 18-29 år (54%)
• Storstäder och storstadsnära kommuner (51%)
• Har hemmavarande barn (46%), Singel (45%), Kvinna (44%)
Närhet till natur (51%)
• 18-29 år (60%), Ej med i facket (60%), Sambo (58%)
• Har hemmavarande barn (57%), 30-49 år (56%)
Goda möjligheter att få arbete (32%)
• LO (41%), Grundskola (41%), Sydsverige (40%)
Vet ej (21%)
• Hushållsinkomst<299kr (29%), Pensionär (27%), 65-79 år (27%)
Högre livskvalitet (24%)
• Stockholm (31%), Ej med i facket (30%), 30-49 år (28%)
Bättre balans i livet och minskad stress (23%)
• Offentlig sektor (29%), Arbetare (29%)
• Har hemmavarande barn (28%), 30-49 år (28%)
• Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (28%)
• Kvinna (27%)
Möjlighet att bidra till en hållbar utveckling i Sverige och i 
världen (9%)
• 18-29 år (14%)
Bättre möjligheter till aktiv fritid (18%)
• Hushållsinkomst>800k (23%), Har hemmavarande barn (23%)
• Arbetare (22%), Privat sektor (22%)
Annat, nämligen:  (4%)
• Mellansverige (7%)

+3

-3

+5

+2

-1

+2

+4

+4

+1

-1

-1

Skälen som ökat mest i 
betydelse är jobben, 
fritiden, trevligheten 
och närhet till natur.
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De starkaste skälen att inte flytta till Norrbotten är att de 1) långa avstånd 
2) saknar relation till regionen, 3) att det är mörkt och kallt.

FRÅGA: Vad ser du som de starkaste skälen att INTE flytta till Norrbotten?

51%

50%

44%

19%

17%

14%

12%

9%

8%

8%

7%

4%

1%

Långa avstånd

Har ingen relation till regionen

Mörkt och kallt

Vill inte rycka upp barnen/byta skola

Dåligt utbud av kultur, nöjen och restauranger

Svårighet att hitta ett arbete som passar min profil

Sambo/make/maka vill inte

Annat, nämligen:

Vet ej

Minskad inkomst

Svårigheter för partner att få arbete

Brist på bra bostäder

Bor redan i Norrbotten

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=1012)

Vill inte rycka upp barnen/byta skola (19%)
• Har hemmavarande barn (45%), 30-49 år (38%)
• Hushållsinkomst>800k (29%), LO (28%), Offentlig sektor (28%)
• Tjänsteman (28%), Privat sektor (27%)
• Hushållsinkomst500k-799k (26%), Universitet (25%)
• Arbetare (25%), Gift (24%)Villa/radhus (23%)
Dåligt utbud av kultur, nöjen och restauranger (17%)
• 18-29 år (36%)Stockholm (31%)
• Storstäder och storstadsnära kommuner (30%)
• Privat sektor (27%)Singel (25%)Ej med i facket (24%)
• Hyreslägenhet (24%), Tjänsteman (22%) ,Man (21%)
Svårighet att hitta ett arbete som passar min profil (14%)
• Studerande (29%), 18-29 år (27%)Stockholm (25%)
• Storstäder och storstadsnära kommuner (19%)
• Universitet (17%)Singel (17%)
Långa avstånd (51%)
• 18-29 år (63%) Hyreslägenhet (60%), Studerande (59%)
• Sydsverige (58%)
• Storstäder och storstadsnära kommuner (58%)
• 30-49 år (57%), Singel (57%), Privat sektor (56%)
Vet ej (8%)
• Pensionär (18%), 65-79 år (16%), Mellansverige (11%)
Har ingen relation till regionen (50%)
• 30-49 år (57%), 18-29 år (57%), Västsverige (56%)
• Bostadsrätt (56%), Tjänsteman (55%)
• Hushållsinkomst500k-799k (55%)
• Storstäder och storstadsnära kommuner (54%)
Mörkt och kallt (44%)
• Privat sektor (51%), Stockholm (51%), Arbetare (51%)
• 18-29 år (51%), Storstäder och storstadsnära kommuner (50%)
• Gymnasium (48%)
Minskad inkomst (8%)
• Stockholm (14%), 18-29 år (12%)
• Storstäder och storstadsnära kommuner (11%), 
• Privat sektor (11%)
Annat, nämligen:  (9%)
• Pensionär (16%), 65-79 år (16%), Mellansverige (13%)
Sambo/make/maka vill inte (12%)
• Hushållsinkomst>800k (19%), Sydsverige (18%)
• Storstäder och storstadsnära kommuner (18%)
• Privat sektor (17%), Tjänsteman (17%), Man (17%)
• 30-49 år (16%), Har hemmavarande barn (16%), Gift (15%)

+1

-1

(-)

+1

+6

-2

-1

+1

(-)

-1

-1

+1

-1

Andelen som 
svarar att de Inte 
vill rycka upp 
barnen ökar med 
6%-enheter på 
ett år.
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De mest populära kommunerna i Norr- och Västerbotten att flytta till är Umeå 
följt av Luleå och Skellefteå. Kommunstorlek spelar roll.
Men 8% föredrar Kiruna och 4% Gällivare, vilket är en hygglig andel.

FRÅGA: Vilken/vilka kommuner i Norrbotten och Västerbotten skulle du helst flytta till, om 
förutsättningarna var de rätta för dig?

39%

38%

28%

18%

8%

4%

4%

4%

3%

Umeå

Vet ej

Luleå

Skellefteå

Kiruna

Gällivare

Boden

Bor redan i regionen

Annan kommun,
nämligen:

0

0

0

0

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=1012)

Umeå (39%)
• Stockholm (47%), Tjänsteman (47%), Universitet (46%)
• Hushållsinkomst>800k (46%), Sambo (46%), 18-29 år (45%)
• Storstäder och storstadsnära kommuner (45%), Privat sektor 

(44%)
Vet ej (38%)
• Större städer och kommuner nära större stad (43%)
• Gift (43%)Gymnasium (42%), Har hemmavarande barn (42%)
• Kvinna (41%)
Luleå (28%)
• Stockholm (35%), Hushållsinkomst500k-799k (34%)
• Storstäder och storstadsnära kommuner (33%)
Skellefteå (18%)
• 30-49 år (23%), Tjänsteman (23%), Privat sektor (22%)
Kiruna (8%)
• Studerande (13%), 18-29 år (12%)
Gällivare (4%)
• LO (12%)
• Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (9%)
• Sambo (8%), Arbetare (7%)
Boden (4%)
• Hushållsinkomst<299kr (9%)
Bor redan i regionen (4%)
• Studerande (9%), 18-29 år (9%), Grundskola (8%)

+3

-3

+1

+4

+1

Andelen som svarar att de helst 
flyttar till Skellefteå har ökat 
med 4%-enheter på ett år.
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Fråga om hållbara arbetsgivare
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62% tycker det är viktigt att deras arbetsgivare bidrar till en hållbar 
utveckling i Sverige och/ eller världen. 9% tycker inte det är viktigt.

FRÅGA: Hur viktigt är det för dig att din arbetsgivare bidrar till en hållbar utveckling i Sverige och/eller 
världen?

28%

34%

16%

5%

4%

14%

62%

9%

5. Mycket viktigt

4. Ganska viktigt

3. Varken viktigt eller
oviktigt

2. Ganska oviktigt

1. Helt oviktigt

Har ingen arbetsgivare

VIKTIGT

OVIKTIGT

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

BAS: Totalt (n=1012)

VIKTIGT (62%)
• Tjänsteman (76%), Offentlig sektor (75%), Universitet (74%)
• Hushållsinkomst>800k (72%)Studerande (71%)
• Har hemmavarande barn (70%), Kvinna (66%)
OVIKTIGT (9%)
• Ej med i facket (17%), LO (16%), Sambo (15%)
• Arbetare (15%), Grundskola (14%), 30-49 år (13%), Man (13%)
• Privat sektor (12%), Bostadsrätt (12%)
3. Varken viktigt eller oviktigt (16%)
• LO (23%), Privat sektor (21%), Arbetare (21%), Gymnasium 

(20%), Mellansverige (20%)
• Större städer och kommuner nära större stad (19%)
• 30-49 år (19%)

Har ingen arbetsgivare (14%)
• Pensionär (47%), 65-79 år (45%), Hushållsinkomst<299kr (29%)
• Har inte hemmavarande barn (20%)

(-)

(-1)

(+2)
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DASHBOARD - Nyckeltal
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FRAMTIDSTRO

Nyckeltal 2022 - Norrbottensindex

KÄNNEDOM

50 %

18 %

73 %

8 %

Bättre utv. än övriga

Sämre utv. än övriga

Befolkningen kommer
öka

Befolkningen kommer
minska

(+9)

(+10)

Topp 3 – Starkaste skälen att flytta till 
Norrbotten

1 Närhet till natur

2 Prisvärt boende

3 Goda arbetsutsikter

Topp 3 – Starkaste skälen att INTE flytta till 
Norrbotten

1 Långa avstånd

2 Saknar relation till regionen

3 Mörkt och kallt

Topp 5 – Kommuner i Norrland att 
helst flytta till

1 Umeå (39%)

2 Luleå (28%)

3 Skellefteå (18%)

4 Kiruna (8%)

5 Gällivare (4%)

60 %
(+5)

SATSNINGAR I BDFRAMTIDSINDEX=62 (+10)

FLYTTBENÄGENHET 
TILL NORRBOTTEN

29 %
(-2)

VIKTIGT ATT 
ARBETSGIVARE

62 %
(-)

BIDRAR TILL HÅLLBAR 
UTVECKLING
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas rätt 
vid första publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och 
tolkningar som har publicerats.

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.

Publiceringsregler
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