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• Hur ser vi som bor i norra Sverige på landsändans framtid? 

• Tycker medborgarna i norr att man kan påverka politiska beslut? 

• Vilka är åsikterna om nya regionala indelningar? 

• Var känner vi att vi hör hemma? Finns det regionala identiteter? 

• Hur borde den egna orten, kommunen och länet utvecklas? 

• Vad tycker vi om hälso- och sjukvården? 

• Hur är vi norrlänningar orienterade mot andra länder? 
 
 
Dessa är några av de frågor som undersökningen Medborgare i norr 2008 syftar till 
att besvara. Den genomförs av forskare vid de tre nordligaste universiteten – Luleå 
tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet. Projektledare är professor 
Anders Lidström vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. Bland 
forskarna finns statsvetare, kulturgeografer, ekonomhistoriker och 
organisationsforskare. 
 
Undersökningen har beställts av och finansieras gemensamt av landstingen i 
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Den är ett led i studierna av 
den pågående regionaliseringsprocessen men fångar också in mer allmänna 
aspekter på utvecklingsförutsättningar och samhällsliv i norr – ur norrlänningarnas 
eget perspektiv. Undersökningen ger värdefulla kunskaper om hur norra Sverige kan 
utvecklas vidare i framtiden. 
 
Forskarna svarar självständigt för undersökningens uppläggning och analyser. Det 
betyder att vi inte drar oss för att redovisa resultat som är kritiska till nuvarande 
förhållanden och visar på alternativa vägar för utvecklingen i vår landsända.  
 
Undersökningen samordnas med liknande undersökningar i Västra Götaland och 
Skåne. Resultaten från denna studie kan därmed jämföras med hur medborgarna i 
andra delar av Sverige ser på motsvarande frågor. Detta skapar goda möjligheter 
fånga in de förutsättningarna som särskilt gäller för oss i norra Sverige. 
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Medborgare i norr 2008 är unik eftersom någon motsvarande undersökning inte 
genomförts tidigare. Vi tror därför att denna studie blir viktig för förståelsen av 
villkoren i norra Sverige och utgör en viktig pusselbit i arbetet för landsändans 
utveckling. Vi som arbetar med undersökningen vill att den ska bli en angelägenhet 
för alla i norra Sverige. 



Ett norra Sverige i miniatyr 
 
Vi har slumpmässigt valt ut 4 000 personer bland samtliga medborgare i åldern 15-85 
år i de fyra nordligaste länen. Det är alltså slumpen som gjort att just du kommit med i 
undersökningen. Urvalet har gjorts via befolkningsregistret. Tillsammans ska de 
utvalda personerna ge en god bild av befolkningen i norra Sverige. 
 
För att få rättvisande resultat i undersökningen är det viktigt att alla svarar. Varje svar 
som uteblir försämrar undersökningens tillförlitlighet. Vi hoppas därför att du vill 
medverka, men det är givetvis du själv som avgör om du vill vara med eller inte. 
 
 
Frågeformuläret 
 
Det formulär som används i undersökningen Medborgare i norr 2008 spänner över 
många olika ämnesområden. Antalet frågor kan verka stort, men de flesta besvaras 
enkelt med ett kryss i en ruta. Om du vill får du dessutom gärna lämna dina 
kommentarer och synpunkter på en särskild sida i slutet av formuläret. 
 
 
Vad händer med svaren? 
 
Svaren behandlas anonymt och resultaten publiceras bara som siffror i tabeller. Vad 
någon enskild person svarat framgår aldrig. Alla som arbetar med undersökningen 
har tystnadsplikt. 
 
Undersökningen genomförs i samarbete med Kinnmark Information AB som svarar 
för utskick och insamling av frågeformulär. 
 
 
Hur publiceras resultaten? 
 
Sedan enkätsvaren kommit in görs tabeller och analyser av forskarna. Resultaten 
publiceras från våren 2009 efter hand i massmedia. Huvudrapporten utgörs av en 
bok som kommer ut hösten 2009. Vi ska skriva boken på ett sätt som gör den lätt 
tillgänglig för alla. 
 
Slutrapporten kommer bl.a. att finnas vid alla bibliotek i norra Sverige men kommer 
också att kunna köpas till självkostnadspris från statsvetenskapliga institutionen, 
Umeå universitet. Du kommer att kunna hitta mer information om detta under hösten 
2009 på vår hemsida,  www.pol.umu.se
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http://www.pol.umu.se/


Forskargruppen: 
 
Projektet är ett samarbete mellan forskare vid de tre nordligaste universiteten. 
Följande forskare svarar för undersökningen 
 

• Professor Anders Lidström, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet: 
Projektledare, undersöker demokrati och regionalisering 

 
• Fil dr Katarina Eriksson, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet: 

Undersökningsledare, studerar demokrati och regionalisering 
 

• Professor Ulf Wiberg, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet: 
Undersöker uppfattningar om näringslivsutveckling och regional utveckling 

 
• Docent Kerstin Westin, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet: 

Studerar hemhörighet och identiteter bland boende i norra Sverige 
 

• Professor Nils-Gustaf Lundgren, institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Undersöker norrlänningarnas 
orientering mot omvärlden. 

 
• Doktorand Sofia Reinholdt, institutionen för industriell ekonomi och 

samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Studerar inställningen till hälso- 
och sjukvård. 

 
• Docent Göran Bostedt, institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, 

Härnösand. Undersöker medborgarnas inställning till kommunernas roll och 
verksamhet. 

 
 
 
 
 
 
Vi svarar gärna på frågor! 
 
Om du har frågor som rör din medverkan i undersökningen, ring gärna till Kinnmark 
Information AB. Telefonnumret är 020-28 28 30 (samtalet kostar bara en markering). 
 
 
Du kan också ringa eller skicka e-post till de projektansvariga: 
 
Projektledaren Anders Lidström 
Tel 090-786 61 81, e-post anders.lidstrom@pol.umu.se
 
Undersökningsledaren Katarina Eriksson 
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Tel 090-786 95 43, e-post katarina.eriksson@pol.umu.se
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