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1
SAMMANFATTNING

Sammanfattande resultat, bakgrund 

och metod. 

2 ‒
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I denna undersökningar har unga (18-35 år) med anknytning till Luleå fått ta 

ställning till hur viktiga ett antal påståenden är angående val av bostadsort. 

De viktigaste aspekterna vid val av bostadsort är:

- Det är tryggt där jag bor

- Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet

- En känsla av att platsen utvecklas positivt

- Lätt att hitta intressanta jobb

Men även följande två områden är viktiga för många:

- Goda kommunikationer till och från platsen

- Nära till naturen

Likt tidigare år är det framförallt tryggheten och närheten till naturen som är 

Luleås styrkor då dessa frågor är viktiga vid val av bostadsort och dessutom 

stämmer bra in på de ungas bild av staden. Andra aspekter som stämmer bra in 

på Luleå är att staden har ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar 

och stort utbud av idrott, det är dock bara häften av de svarande som tycker att 

dessa saker är viktiga vid val av bostadsort.

Den fråga där det är störst skillnad mellan bilden av Luleå och vad som är viktigt 

vid val av bostadsort är gällande hur lätt att hitta intressanta jobb. Det finns 

således en stor negativ balans för denna fråga. Tidigare har det också funnits en 

lika stor obalans gällande hur lätt det är att få bostad men jämfört med 2019 ser 

det ut att ha blivit något lättare att hitta bostad vilket har gjort att denna obalans 

har minskat för bostäderna.

Undersökningen har tittat på tre målgrupper, nyligen inflyttade till Luleå, nyligen 

utflyttade från Luleå samt Luleåbor sedan 10 år eller mer. Alla i åldersgruppen 

18-35 år. 

Utflyttade:

I denna grupp är det en mycket stor andel som tycker att det är viktigt att kunna 

hitta intressanta jobb vid val av bostadsort men få tycker att det stämmer in på 

Luleå. Obalansen för denna fråga är avsevärt högre för utflyttade än för övriga 

grupper. 

Inflyttade:

För de inflyttade är det likt övriga grupper frågan om jobb som har störst negativ 

balans. Andra frågor som är viktiga att arbeta med är ”lätt att få bostad”, 

”jämställdhet och öppenhet” samt ”en känsla av att platsen utvecklas positivt”

För denna grupp har andelen som tycker att det är lätt att få bostad ökat varje år 

som undersökningen har genomförts, nu instämmer drygt 30% i detta.

Luleåbor sedan 10 år eller mer

För de som har bott i Luleå minst 10 år är det ”lätt att få bostad” som är den 

största utmaningen, följt av hitta intressanta jobb. Denna grupp har också en 

stor negativ balans gällande ”en känsla av att platsen utvecklas positivt”. 

Bland de som har bott i Luleå i 10 år eller mer är det fler som har barn vilket gör 

att bra grundskola, barnomsorg och närhet till släkt och vänner är viktigare.

TILLGÅNGEN TILL ARBETEN OCH BOSTÄDER ÄR UTMANINGAR FÖR LULEÅ MEN
BOSTADSSITUATIONEN HAR DOCK FÖRBÄTTRATS NÅGOT DET SENASTE ÅRET

Sammanfattning
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Ipsos har sedan 2017 på uppdrag 

av Vinter AB undersökt vad unga 

anser vara viktigt vid val av 

bostadsort och hur väl det 

överensstämmer med deras 

uppfattning om Luleå. I 

undersökningen görs jämförelser 

mellan de nyligen inflyttade, 

utflyttade och de som bott i Luleå 

under en längre period. Vidare görs 

jämförelser mellan kön, ålder, 

mellan föräldrar och icke-föräldrar 

samt studenter och icke-

studerande Syftet är att utröna vad 

som kan göra Luleå till en mer 

attraktiv bostadsort för unga.  

Totalt genomfördes 601 

telefonintervjuer

27 aug –16 september 2020

Undersökningen riktade sig till 

individer i åldern 18-35 år och har 

tre målgrupper:

Nyligen (sedan 2017) inflyttade till 

Luleå kommun – 200 intervjuer

Nyligen (sedan 2017) utflyttade till 

Luleå kommun – 201 intervjuer

Luleåbor som bott i Luleå 10 år 

eller mer – 200 intervjuer

BAKGRUND METOD URVAL

OM UNDERSÖKNINGEN
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2
HUVUDSAKLIGA 
RESULTAT
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BAKGRUNDSINFORMATION

Bas: Inflyttade n=200, utflyttade n=200, Luleåbor sedan 10 år eller mer n=201

Målgrupperna efter demografi

28%

50%

13%

Utflyttade

Inflyttade

Luleåbor sedan 10 år eller
mer

Andel studenter

18%

41%

20%

50%

30%

34%

32%

29%

46%

Utflyttade

Inflyttade

Luleåbor sedan
10 år eller mer

18-24 år 25-29 år 30-35 år

16%

14%

38%

Utflyttade

Inflyttade

Luleåbor sedan 10 år eller
mer

Har barn
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59%

50%

38%

37%

32%

36%

20%

33%

30%

26%

27%

22%

14%

17%

14%

11%

3%

28%

31%

42%

40%

40%

34%

41%

28%

28%

31%

28%

26%

33%

27%

26%

22%

14%

12%

12%

16%

17%

19%

22%

28%

17%

16%

30%

25%

26%

36%

29%

34%

34%

37%

1%

3%

3%

3%

6%

6%

9%

8%

11%

10%

14%

15%

13%

17%

20%

22%

30%

3%

0%

1%

3%

1%

2%

12%

13%

3%

5%

10%

3%

10%

6%

11%

16%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Det är tryggt där jag bor

Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer till och från platsen

Nära till naturen

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

Nära till släkt och vänner

Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

5 Mycket viktigt 4 3 2 1 Inte alls viktigt 6 Vet ej

TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH ÖPPENHET SAMT EN KÄNSLA FÖR ATT 
PLATSEN UTVECKLAS POSITIVT ÄR VIKTIGT VID VAL AV BOSTADSORT

Bas: Samtliga n=601

Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden 

från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt. Total Utflyttare Inflyttare Bott 

länge

87% 86% 86% 89%

81% 83% 83% 77%

80% 81% 78% 81%

78% 88% 75% 71%

72% 78% 74% 65%

70% 64% 72% 74%

62% 59% 62% 64%

61% 56% 52% 74%

58% 56% 48% 69%

57% 54% 56% 62%

55% 52% 50% 64%

48% 46% 54% 42%

47% 48% 46% 47%

44% 42% 42% 48%

40% 36% 39% 45%

33% 38% 28% 32%

17% 14% 15% 22%

Andelen 5+4
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56%

41%

37%

27%

16%

19%

15%

31%

18%

13%

12%

6%

9%

6%

7%

8%

5%

33%

41%

40%

45%

44%

39%

41%

19%

33%

37%

35%

31%

27%

26%

23%

22%

17%

9%

13%

18%

20%

30%

26%

30%

13%

29%

35%

36%

39%

29%

43%

39%

27%

32%

1%

4%

3%

4%

8%

13%

8%

11%

15%

11%

13%

20%

6%

19%

20%

5%

29%

1%

0%

1%

2%

1%

25%

3%

3%

4%

3%

1%

5%

1%

15%

3%

1%

1%

1%

28%

3%

6%

37%

2%

Nära till naturen

Det är tryggt där jag bor

Ett bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar

Stort utbud av idrott

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Goda kommunikationer till och från platsen

Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet

Nära till släkt och vänner

Nära till allt på den plats där jag bor

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Bra restaurangutbud

Stort utbud av shopping

Bra grund- och gymnasieskola

Stort kulturutbud

Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

5 Stämmer mycket väl med din bild av Luleå 4 3 2 1 Stämmer inte alls med din bild av Luleå 6 Vet ej

NÄRHET TILL NATUREN, TRYGGHET OCH BRA HÖGSKOLEUTBILDNINGAR 
ÄR ÄVEN I ÅR DET SOM STARKAST FÖRKNIPPAS MED LULEÅ

Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls 

stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå Total Utflyttare Inflyttare Bott 

länge

89% 88% 89% 90%

82% 83% 84% 79%

77% 78% 78% 76%

72% 69% 72% 76%

59% 55% 61% 62%

58% 56% 56% 62%

57% 55% 61% 54%

51% 42% 30% 81%

51% 44% 45% 64%

50% 52% 57% 42%

47% 45% 42% 52%

37% 34% 44% 32%

36% 33% 23% 52%

32% 35% 34% 28%

30% 24% 35% 32%

30% 24% 21% 44%

22% 19% 33% 13%

Andelen 5+4

Bas: Samtliga n=601
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DE SOM HAR FLYTTAT FRÅN LULEÅ TYCKER I HÖG GRAD ATT DET ÄR VIKTI GT ATT 
KUNNA HITTA INTRESSANTA JOBB. DE SOM BOTT LÄNGRE I LULEÅ VÄRDERA R 
UTBILDNING OCH NÄRHET TILL SLÄKT SOM VIKTIGT.  

Viktigt vid val av bostadsort

86%
83%

78%
75%74%

72%

62%

52%
48%

56%

50%
54%

46%
42%

39%

28%

15%

86%
83%

81%

88%

78%

64%

59%
56%56%

54%
52%

46%
48%

42%

36%
38%

14%

89%

77%
81%

71%

65%

74%

64%

74%

69%

62%
64%

42%

47%48%
45%

32%

22%

Inflyttade Utflyttade Luleåbor sedan 10 år eller mer

Bas: Inflyttade n=201

Utflyttade n=200

Luleåbor sedan 10 år eller mer n=200

Grafen visar andelen som 

uppgett 4 eller 5

”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder 

inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt.” 
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DE SOM BOTT LÄNGRE I LULEÅ HAR NÄRMARE TILL SLÄKT OCH HAR 
BÄTTRE KUNSKAP OM SKOLOR OCH UTBILDNING. DE SOM FLYTTAT IN 
TYCKER ATT DET ÄR LÄTTARE ATT FÅ BOSTAD ÄN ÖVRIGA GRUPPER

Instämmer med din bild av Luleå
89%

84%

78%

72%

61%

56%

61%

30%

45%

57%

42%
44%

23%

34%35%

21%

33%

88%

83%

78%

69%

55%56%55%

42%
44%

52%

45%

34%33%
35%

24%24%

19%

90%

79%
76%76%

62%62%

54%

81%

64%

42%

52%

32%

52%

28%
32%

44%

13%

Inflyttade Utflyttade Luleåbor sedan 10 år eller mer

Grafen visar andelen som 

uppgett 4 eller 5

Bas: Inflyttade n=200

Utflyttade n=200

Luleåbor sedan 10 år eller mer 

n=201

”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder 

inte alls viktigt och 5 betyder mycket viktigt.” 
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JOBB OCH BOSTAD ÄR DE MEST NEGATIVA BALANSMÅTTEN

82%

57%

50%

30%

58%

89%

59%

36%

30%

22%

51%

77%

51%

72%

47%

32%

37%

87%

81%

80%

78%

72%

70%

62%

61%

58%

57%

55%

48%

47%

44%

40%

33%

17%

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer till

Nära till naturen

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

Nära till släkt och vänner

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 

(andel som svarat 4 eller 5)
2020 2019 2018

-5 -5 -5

-24 -14 -17

-30 -22 -19

-48 -48 -55

-14 -20 -18

19 25 25

-3 -2 -1

-25 -26 -22

-28 -27 -31

-35 -45 -50

-4 -4 0

29 26 26

4 4 11

28 20 25

7 5 11

-1 0 3

20 16 16

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket 

viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att 

påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

Balansmått

Bas: Samtliga n=601

Totalt
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2020 2019 2018

-64 -64 -69

-3 -2 -3

-28 -13 -16

-29 -14 -17

-22 -29 -21

24 26 25

-4 -1 1

-32 -19 -28

-23 -16 -20

-35 -33 -49

-10 -10 -10

-4 2 1

32 26 34

27 14 29

-3 -10 1

9 -12 4

20 8 20

BALANSMÅTT – UTFLYTTADE

24%

83%

55%

52%

56%

88%

55%

24%

33%

19%

42%

44%

78%

69%

35%

45%

34%

88%

86%

83%

81%

78%

64%

59%

56%

56%

54%

52%

48%

46%

42%

38%

36%

14%

Lätt att hitta intressanta jobb

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Goda kommunikationer

Nära till naturen

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra barnomsorg

Bra grund- och gymnasieskola

Lätt att få bostad

Nära till släkt och vänner

Nära till allt på den plats där jag bor

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Stort utbud av idrott

Stort kulturutbud

Bra restaurangutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 

(andel som svarat 4 eller 5)

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket 

viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att 

påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

Utflyttade 

Bas: Utflyttade n=200

Balansmått
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UTVECKLING AV FAKTORER MED NEGATIVA BALANSMÅTT

Utflyttade 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018 2019 2020

Lätt att hitta intressanta jobb - Viktigt

Lätt att hitta intressanta jobb - Instämmer

Goda kommunikationer -Viktigt

Goda kommunikationer -Instämmer

Lätt att få bostad - Viktigt

Lätt att få bostad - Instämmer

Andelen som tycker att ”lätt att få bostad” är viktigt har gått ner 

för andra året i rad
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2020 2019 2018

-2 -2 -3

-22 -10 -20

-21 -20 -13

-40 -41 -46

-18 -17 -18

17 26 28

-1 8 -6

-23 -39 -46

24 22 17

-29 -29 -32

-20 -8 -2

-27 -28 -32

-1 2 14

30 24 19

3 12 13

6 6 -3

29 26 20

BALANSMÅTT – INFLYTTADE

84%

61%

57%

35%

56%

89%

61%

33%

78%

23%

30%

21%

45%

72%

42%

34%

44%

86%

83%

78%

75%

74%

72%

62%

56%

54%

52%

50%

48%

46%

42%

39%

28%

15%

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer

Nära till naturen

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Lätt att få bostad

Bra utbud av universitets- och högskoleutbildningar

Bra grund- och gymnasieskola

Nära till släkt och vänner

Bra barnomsorg

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 

(andel som svarat 4 eller 5)

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket 

viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att 

påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

Inflyttade

Bas: Inflyttade n=201 För barnomsorg och bra grund-och gymnasieskola är andelen ”vet ej” stor, vilket är anledningen till de negativa balansmåtten 

Balansmått
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UTVECKLING AV FAKTORER MED NEGATIVA BALANSMÅTT

Inflyttade 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2017 2018 2019 2020

Lätt att hitta intressanta jobb - Viktigt

Lätt att hitta intressanta jobb - Instämmer

En känsla av att platsen utvecklas positivt -
Viktigt

En känsla av att platsen utvecklas positivt -
Instämmer

Lätt att få bostad - Viktigt

Lätt att få bostad - Instämmer

Allt fler instämmer i att det är lätt att få bostad i Luleå
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BALANSMÅTT – LULEÅBOR SEDAN 10 ÅR ELLER MER

79%

42%

54%

52%

90%

32%

44%

62%

81%

62%

13%

76%

64%

52%

76%

28%

32%

89%

81%

77%

74%

74%

71%

69%

65%

64%

64%

62%

48%

47%

45%

42%

32%

22%

Det är tryggt där jag bor

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Jämställdhet och öppenhet

Bra grund- och gymnasieskola

Nära till naturen

Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg

Goda kommunikationer

Nära till släkt och vänner

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Lätt att få bostad

Stort utbud av idrott

Nära till allt på den plats där jag bor

Bra restaurangutbud

 Bra universitets- och högskoleutbildningar

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av bostadsort 

(andel som svarat 4 eller 5)

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 betyder mycket 

viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att 

påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå"

Luleåbor sedan 10 år eller mer

Bas: Luleåbor sedan 10 år eller mer,

n=200

2020 2019 2018

-10 -12 -8

-39 -31 -24

-23 -18 -16

-22 -32 -18

16 22 25

-39 -43 -49

-25 -34 -31

-3 -15 -14

17 9 13

-2 -12 1

-49 -62 -57

28 16 28

17 16 17

7 18 16

34 27 29

-4 6 10

10 12 9

Balansmått



© Ipsos

UTVECKLING AV FAKTORER MED NEGATIVA BALANSMÅTT

Luleå sedan 10 år eller mer  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2018 2019 2020

Lätt att hitta intressanta jobb - Viktigt

Lätt att hitta intressanta jobb - Instämmer

Lätt att få bostad - Viktigt

Lätt att få bostad - Instämmer

Bra grund- och gymnasieskola - Viktigt

Bra grund- och gymnasieskola - Instämmer

Andelen som instämmer i att grund- och gymnasieskolan är bra 

har gått upp igen efter en nedgång förra året
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8%

17%

50%

20%

35%

51%

18%

15%

21%

38%

10%

32%

27%

28%

28%

27%

29%

22%

29%

27%

27%

29%

28%

28%

38%

36%

16%

34%

23%

17%

34%

38%

33%

22%

41%

25%

25%

18%

4%

18%

12%

10%

17%

19%

19%

10%

20%

14%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

2%

0%

1%

0%

1%

Utflyttade

Inflyttade

Luleåbor sedan 10 år eller mer

Man

Kvinna

Har barn

Har inga barn

18-24

25-29

30-35

Studerar

Studerar ej

Mycket troligt Ganska troligt Tveksamt Inte alls troligt Vet ej

DE YNGSTA, DE UTAN BARN OCH STUDENTER ÄR FORTFARANDE 
DE GRUPPERNA SOM ÄR MER TVEKSAMMA TILL ATT BO I LULEÅ I 
FRAMTIDEN

”Hur sannolikt skulle du säga att det att du bor i Luleå om 10 år?”

Mycket + ganska troligt

2020 2019 2018

35% 29% 28%

45% 44% 44%

78% 77% 75%

47% 47% 45%

64% 56% 56%

73% 73% 74%

47% 44% 42%

42% 45% 39%

48% 42% 48%

67% 66% 65%

38% 41% 36%

60% 55% 56%

Bas: Inflyttade n=200, Utflyttade n=201, Luleåbor sedan 10 år eller mer n=200, man n=383, kvinna n=218, har barn=139, har inga 

barn n=462, ålder 18-24 n=160, ålder 25-29 n=226, ålder 30-35 n=215, studerar n=181, studerar ej n=420 
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SOCIALA MEDIER ÄR FORTFARANDE DEN MEST POPULÄRA 
INFORMATIONSKANALEN. 
”På vilket sätt skulle du helst få information om vad som händer i Luleå?”

35%

23%

18%

4%

15%

2%

3%

1%

33%

42%

9%

8%

4%

18%

6%

1%

12%

28%

38%

16%

15%

4%

12%

2%

8%

2%

36%

Sociala medier

Lokaltidningar

Reklamblad till hemmet

Radio

Epost

TV

SMS

Vill inte ha
information/Inget

Annat

Inflyttade Utflyttade Luleåbor sedan 10 år eller mer

Bas: Inflyttade n=200

Utflyttade n=201

Luleåbor sedan 10 år eller mer n=200

Kommentarerna under annat 

gäller främst Luleå kommuns 

hemsida och Internet
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RESPONDENTERNA ANSER FRÄMST ATT BOSTADSSITUATIONEN OCH 
KOMMUNIKATIONERNA INOM OCH TILL STADEN KAN FÖRBÄTTRAS

Bas: Samtliga n=601”Vad borde enligt dig utvecklas i Luleå för att orten ska bli mer attraktiv som bostadsort?” 

Kodad svarskategori Svarsandel Exempel på respondentsvar

Bostäder 26%

”Fler billiga bostäder..”

”Att det faktiskt blir lättare att få bostad. Främst hyresrätter..”

”För långa bostadsköer, för höga hyror.

”Utveckla mitt bostadsområde. Studentområde”

Kommunikationer/transporter 23%

”Kommunikationer är dyra till andra delar av landet.”

”Förbindelser neråt i landet. Speciellt tågförbindelser.”

”Lite billigare nattåg. Starkare förbindelser med skidanläggningarna. Att kunna vara biloberoende.”

”Norrbottniabanan behövs, direkt resekommunikation”

Kultur/Fritid/Nöje 18%

”Mer kulturutbud & fritidsaktiviteter utöver sport. Kultur för annat än experter. .”

”Mer kulturevenemang, gärna kring jämställdhet och jämlikhet.”

”Satsa mer på kulturutbud och ge stöd för de som vill genomföra arrangemang och har nya idéer.”

”Mer musik och dans”

Jobb/sysselsättning 15%

”Fler jobb för högutbildade.”

”Satsa mer på näringslivet. Finns inte så många företag i närheten. Högre löner. Löneläget behöver 

höjas. Väldigt lågt löneläge i Luleå.”

”Arbeten för de som har utbildat sig vid universitetet så att de kan bo kvar”

”Lättare att få bostad och jobb. .”

Restaurang/uteliv/shopping 14%

”Bättre restaurangutbud och nattliv”

”Satsa på centrum, restauranger och butiker. Alla butiker dör nu.

”Mer bostäder. Mer shopping.”

”Mer restauranger gärna mer vegetarisk mat.”

Bättre utbildning/skolor 14%

”Att behålla byaskolorna, att de inte läggs ner. Att man satsar på sjukvård och skolorna framför kultur 

och idrott”

”Värna mer om förskolor och grundskolor.”

Att behålla skolor i byarna nära Luleå. Och även i förorterna. Att fortsätta utveckla universitet.

Arbeten för de som har utbildat sig vid universitetet så att de kan bo kvar.”
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30%

21%

16%

22%

14%

12%

18%

28%

17%

12%

13%

10%

30%

20%

20%

12%

14%

20%

Bostäder

Kommunikationer/Transporter

Kultur/Fritid/Nöje

Jobb/Sysselsättning

Restaurang/Uteliv/Shopping

Bättre Utbildning/Skolor

Utflyttade Inflyttade Luleåbor sedan 10 år eller mer

”Vad borde enligt dig utvecklas i Luleå för att orten ska bli mer attraktiv som bostadsort?” – Vanligaste svaren

HUR LULEÅ SKA BLI MER ATTRAKTIVT: NERBRYTNING UTFLYTTADE, 
INFLYTTADE

Bas: Inflyttade n=200

Utflyttade n=201

Luleåbor sedan 10 år eller mer 

n=200
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3
UTFLYTTADE, 
INFLYTTADE, 
LULEÅBOR SEDAN 
10 ÅR
Jämförelser
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48%

50%

50%

40%

38%

32%

20%

24%

26%

22%

21%

14%

18%

16%

14%

14%

4%

40%

36%

34%

40%

40%

32%

38%

32%

30%

32%

31%

34%

29%

26%

25%

23%

11%

10%

14%

12%

16%

17%

26%

30%

15%

17%

34%

30%

36%

30%

28%

34%

38%

42%

2%

0%

2%

2%

4%

9%

10%

10%

8%

11%

16%

14%

12%

20%

20%

21%

30%

0%

3%

0%

1%

1%

1%

17%

18%

1%

3%

2%

11%

10%

7%

4%

14%

1%

0%

Lätt att hitta intressanta jobb

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Goda kommunikationer

Nära till naturen

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra barnomsorg

Bra grund- och gymnasieskola

Lätt att få bostad

Nära till släkt och vänner

Nära till allt på den plats där jag bor

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Stort utbud av idrott

Stort kulturutbud

Bra restaurangutbud

Stort utbud av shopping

5 Mycket viktigt 4 3 2 1 Inte alls viktigt Vet ej

VIKTIGT I VALET AV BOSTADSORT: UTFLYTTADE
”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt 

och 5 betyder mycket viktigt.”

2020 2019 2018

88% 84% 84%

86% 82% 78%

83% 71% 77%

81% 72% 78%

78% 77% 79%

64% 67% 63%

59% 54% 63%

56% 45% 51%

56% 50% 54%

54% 56% 63%

52% 51% 50%

48% 48% 42%

46% 45% 48%

42% 33% 38%

38% 34% 39%

36% 45% 41%

14% 18% 15%

Andelen 5+4Utflyttade

Bas: Utflyttade n=200
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56%

42%

36%

26%

18%

15%

10%

14%

11%

13%

27%

6%

6%

8%

4%

4%

4%

32%

40%

41%

44%

38%

40%

44%

38%

34%

31%

14%

28%

28%

26%

19%

20%

16%

9%

12%

17%

24%

25%

34%

30%

34%

34%

32%

16%

36%

39%

26%

36%

25%

32%

3%

4%

5%

4%

18%

7%

10%

13%

15%

18%

10%

22%

22%

5%

26%

4%

32%

0%

2%

2%

2%

0%

6%

4%

32%

3%

4%

6%

2%

14%

0%

2%

0%

4%

0%

35%

8%

44%

2%

Nära till naturen

Det är tryggt där jag bor

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Stort utbud av idrott

Goda kommunikationer

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Bra restaurangutbud

Nära till allt på den plats där jag bor

Nära till släkt och vänner

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Bra grund- och gymnasieskola

Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

5 Stämmer mycket väl med din bild av Luleå 4 3 2 1 Stämmer inte alls med din bild av Luleå 6 Vet ej

INSTÄMMANDEGRAD OM LULEÅ: UTFLYTTADE
”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att 

påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

2020 2019 2018

88% 94% 88%

83% 81% 75%

78% 77% 82%

69% 64% 67%

56% 46% 58%

55% 53% 64%

55% 60% 61%

52% 58% 61%

45% 31% 45%

44% 36% 43%

42% 34% 40%

35% 23% 40%

34% 26% 35%

33% 34% 34%

24% 20% 15%

24% 26% 23%

19% 23% 14%

Andelen 5+4Utflyttade

Bas: Utflyttade n=200



© Ipsos

57%

53%

34%

29%

31%

33%

18%

25%

31%

26%

22%

22%

16%

12%

14%

9%

4%

29%

30%

44%

46%

43%

39%

44%

31%

22%

26%

27%

25%

29%

30%

25%

19%

11%

12%

10%

18%

18%

17%

20%

26%

31%

23%

23%

22%

21%

38%

34%

33%

37%

31%

2%

4%

4%

4%

6%

5%

11%

10%

16%

9%

16%

15%

12%

14%

21%

23%

34%

2%

0%

2%

2%

2%

1%

2%

6%

12%

11%

13%

3%

10%

6%

12%

19%

0%

3%

0%

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer

Nära till naturen

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Lätt att få bostad

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Bra grund- och gymnasieskola

Nära till släkt och vänner

Bra barnomsorg

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

5 Mycket viktigt 4 3 2 1 Inte alls viktigt 6 Vet ej

VIKTIGT I VALET AV BOSTADSORT: INFLYTTADE
”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt. ”

Inflyttade
2020 2019 2018

86% 87% 85%

83% 80% 83%

78% 76% 75%

75% 77% 80%

74% 80% 74%

72% 61% 62%

62% 56% 62%

56% 64% 63%

54% 51% 58%

52% 51% 58%

50% 36% 34%

48% 54% 55%

46% 52% 44%

42% 45% 44%

39% 35% 31%

28% 33% 34%

15% 19% 22%

Andelen 5+4

Bas: Inflyttade n=201
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54%

44%

40%

25%

16%

18%

11%

17%

17%

6%

9%

9%

6%

9%

14%

4%

7%

35%

40%

38%

47%

45%

43%

45%

38%

28%

37%

33%

25%

28%

24%

16%

19%

14%

10%

11%

17%

18%

27%

27%

32%

27%

33%

33%

39%

37%

41%

33%

12%

28%

25%

0%

4%

2%

5%

9%

6%

4%

14%

17%

19%

13%

14%

18%

22%

18%

4%

3%

0%

0%

1%

4%

3%

3%

2%

4%

4%

2%

8%

0%

0%

0%

4%

2%

0%

1%

2%

10%

5%

2%

1%

44%

50%

Nära till naturen

Det är tryggt där jag bor

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Stort utbud av idrott

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Goda kommunikationer

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av shopping

Bra restaurangutbud

Lätt att hitta intressanta jobb

Stort kulturutbud

Lätt att få bostad

Nära till släkt och vänner

Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg

5 Stämmer mycket väl med din bild av Luleå 4 3 2 1 Stämmer inte alls med din bild av Luleå 6 Vet ej

INSTÄMMANDEGRAD OM LULEÅ: INFLYTTADE
”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att 

påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

Inflyttade
2020 2019 2018

89% 85% 90%

84% 87% 82%

78% 84% 80%

72% 70% 63%

61% 64% 56%

61% 69% 63%

57% 57% 62%

56% 61% 56%

45% 53% 58%

44% 46% 42%

42% 47% 44%

35% 36% 34%

34% 38% 31%

33% 24% 17%

30% 30% 32%

23% 23% 26%

21% 26% 23%

Andelen 5+4

Bas: Inflyttade n=201
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70%

40%

48%

48%

43%

36%

44%

28%

38%

22%

32%

22%

12%

14%

16%

10%

2%

19%

41%

28%

26%

32%

35%

26%

38%

26%

42%

30%

25%

34%

31%

26%

21%

20%

8%

14%

14%

12%

20%

22%

14%

24%

22%

28%

26%

24%

35%

30%

26%

32%

40%

2%

3%

4%

7%

4%

5%

8%

6%

12%

5%

8%

18%

13%

18%

18%

22%

25%

0%

3%

6%

1%

2%

8%

5%

2%

2%

4%

10%

5%

7%

13%

14%

14%

0%

0%

0%

Det är tryggt där jag bor

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Jämställdhet och öppenhet

Bra grund- och gymnasieskola

Nära till naturen

Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg

Goda kommunikationer

Nära till släkt och vänner

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Lätt att få bostad

Stort utbud av idrott

Nära till allt på den plats där jag bor

Bra restaurangutbud

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

5 Mycket viktigt 4 3 2 1 Inte alls viktigt 6 Vet ej

VIKTIGT I VALET AV BOSTADSORT: LULEÅBOR SEDAN 10 ÅR ELLER 
MER

”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.” 

Andelen 5+4Luleåbor sedan 10 år eller mer

Bas: Luleåbor sedan 10 år eller mer 

n=200

2020 2019 2018

89% 90% 89%

81% 77% 80%

77% 75% 80%

74% 75% 76%

74% 71% 68%

71% 75% 75%

69% 70% 73%

65% 69% 71%

64% 69% 64%

64% 66% 59%

62% 72% 64%

48% 56% 50%

47% 42% 44%

45% 39% 42%

42% 46% 50%

32% 28% 30%

22% 20% 23%
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58%

53%

36%

30%

34%

25%

16%

22%

18%

15%

16%

12%

14%

8%

5%

6%

3%

32%

28%

43%

46%

42%

40%

46%

41%

36%

38%

37%

31%

28%

24%

27%

22%

10%

9%

10%

14%

17%

20%

23%

29%

26%

34%

34%

34%

30%

38%

43%

46%

50%

30%

0%

4%

5%

3%

2%

10%

7%

8%

8%

10%

8%

8%

15%

20%

19%

16%

32%

2%

0%

2%

1%

2%

0%

2%

2%

0%

4%

4%

4%

23%

2%

2%

0%

0%

4%

0%

18%

1%

2%

1%

1%

Nära till naturen

Nära till släkt och vänner

Det är tryggt där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Goda kommunikationer

Jämställdhet och öppenhet

Bra restaurangutbud

Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Stort utbud av shopping

Stort kulturutbud

Lätt att få bostad

5 Stämmer mycket väl med din bild av Luleå 4 3 2 1 Stämmer inte alls med din bild av Luleå 6 Vet ej

INSTÄMMANDEGRAD OM LULEÅ: LULEÅBOR SEDAN 10 ÅR ELLER 
MER
”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 

betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

Luleåbor sedan 10 år eller mer

Bas: Luleåbor sedan 10 år eller mer n=200

Andelen 5+4

2020 2019 2018

90% 92% 93%

81% 78% 77%

79% 77% 81%

76% 72% 78%

76% 73% 79%

64% 58% 61%

62% 54% 60%

62% 54% 57%

54% 57% 64%

52% 56% 58%

52% 43% 58%

44% 35% 42%

42% 45% 56%

32% 32% 26%

32% 31% 32%

28% 35% 40%

13% 10% 7%
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4
KÖN, ÅLDER, 
STUDENTER, 
FÖRÄLDRAR
Jämförelser
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KÖN ÅLDER FÖRÄLDRAR STUDENTER

De största negativa 

balansmåtten för både män 

och kvinnor är jobb och 

bostad. För båda könen har 

balansmåttet för bostad 

dock förbättrats jämfört 

med tidigare år. 

Den största skillnaden är 

gällande stadens öppenhet 

och jämställdhet där 

kvinnor har ett större 

negativt värde -39, jämfört 

med -16 för män.

För samtliga åldersgrupper 

är jobb det område med 

mest negativt balansmått 

följt av bostad. För de två 

lite äldre åldersgrupperna 

har även jämställd och 

öppenhet och en känsla för 

att platsen utvecklas 

positivt stora negativa 

balansmått.

Föräldrar värderar av 

naturliga skäl skola och 

barnsomsorg högre än 

icke-föräldrar. Jobb och 

bostad har stora negativa 

balandsmått även för 

föräldrarna men för dem har 

också grund- och 

gymnasieskola ett lika stort 

negativt balansmått.

Studenter värderar ett bra 

utbud av 

högskoleutbildningar högt. 

Samtidigt ger såväl 

studenter och icke-

studenter Luleå ett högt 

betyg för sitt utbud av 

utbildningar. 

Studenter anser att Luleå 

präglas av jämställdhet och 

öppenhet i högre 

utsträckning än icke-

studerande. De mest 

negativa balansmåtten för 

båda grupperna är 

fortfarande jobb och 

bostad. 

SAMMANFATTNING
Övriga målgrupper 
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VIKTIGT VID VALET AV BOSTADSORT: KÖN
”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.”

94%

90%

83%

78%

73%

81%

64%

68%

66%

64%

66%

45%

48%

45%

43%

35%

18%

83%

76%

78%

78%

72%

64%

60%

57%

53%

53%

50%

49%

46%

43%

39%

31%

17%

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer

Nära till naturen

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

Nära till släkt och vänner

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Kvinnor Män

Grafen visar andelen 

som uppgett 4 eller 5

Bas: Män n=383, Kvinnor n=218



© Ipsos

VÄRDERING LULEÅ: KÖN
”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att 

påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

91%

86%

71%

78%

60%

55%

51%

59%

53%

47%

50%

33%

43%

35%

29%

35%

22%

88%

80%

81%

69%

59%

60%

60%

46%

50%

52%

45%

38%

33%

31%

31%

27%

22%

Nära till naturen

Det är tryggt där jag bor

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Stort utbud av idrott

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Goda kommunikationer

Jämställdhet och öppenhet

Nära till släkt och vänner

Nära till allt på den plats där jag bor

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Bra restaurangutbud

Stort utbud av shopping

Bra grund- och gymnasieskola

Stort kulturutbud

Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

Kvinnor Män

Grafen visar andelen som 

uppgett 4 eller 5

Bas: Män n=383, Kvinnor n=218



© Ipsos

BALANSMÅTT: MÄN

80%

31%

52%

60%

60%

88%

59%

33%

22%

27%

46%

81%

50%

69%

45%

31%

38%

83%

78%

78%

76%

72%

64%

60%

57%

53%

53%

50%

49%

46%

43%

39%

31%

17%

Det är tryggt där jag bor

Lätt att hitta intressanta jobb

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Jämställdhet och öppenhet

Goda kommunikationer

Nära till naturen

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra grund- och gymnasieskola

Lätt att få bostad

Bra barnomsorg

Nära till släkt och vänner

Bra Universitets- och högskoleutbildningar

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av 

bostadsort (andel som svarat 4 eller 5) 2020 2019 2018

-3 -2 -1

-47 -45 -52

-26 -17 -16

-16 -2 -11

-12 -17 -17

24 31 29

-1 1 -1

-24 -22 -22

-31 -40 -47

-26 -25 -32

-4 -4 5

32 31 27

4 4 11

26 24 24

6 6 8

0 2 0

21 18 19

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av 

Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

Balansmått

Män

Bas: Män n=383



© Ipsos

BALANSMÅTT: KVINNOR

86%

51%

47%

91%

29%

55%

43%

59%

35%

22%

60%

53%

78%

71%

50%

35%

33%

94%

90%

83%

81%

78%

73%

68%

66%

66%

64%

64%

48%

45%

45%

43%

35%

18%

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Nära till naturen

Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer

Bra grund- och gymnasieskola

Nära till släkt och vänner

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra Universitets- och högskoleutbildningar

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)
Hur viktigt något är vid valet av 

bostadsort (andel som svarat 4 eller 5)

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av 

Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

Kvinnor 2020 2019 2018

-8 -11 -11

-39 -38 -29

-36 -30 -22

10 9 20

-49 -55 -60

-18 -29 -20

-25 -31 -24

-7 -8 -9

-31 -29 -27

-42 -55 -55

-4 -7 -1

5 -2 9

33 21 27

26 20 26

7 4 15

0 -2 7

15 10 12

Balansmått

Bas: Kvinnor n=218



© Ipsos

VIKTIGT VID VALET AV BOSTADSORT: ÅLDER
”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.”

88%

81%

76%

75%

78%

63%

52%

52%

46%

66%

52%

62%

49%

45%

35%

24%

18%

87%

86%

81%

79%

70%

71%

65%

59%

59%

54%

56%

46%

47%

42%

44%

38%

17%

86%

75%

81%

79%

70%

75%

65%

70%

65%

53%

58%

39%

46%

45%

40%

33%

17%

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer

Nära till naturen

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

Nära till släkt och vänner

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

18-24 25-29 30-34

Grafen visar andelen 

som uppgett 4 eller 5

Bas: 18-24 år n=160

25-29 år n=226

30-35 år n=215



© Ipsos

VÄRDERING LULEÅ: ÅLDERSGRUPPER
”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att 

påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

88%

83%

79%

75%

62%

61%

67%

41%

43%

55%

38%

38%

38%

34%

33%

24%

31%

92%

83%

78%

69%

55%

54%

56%

51%

48%

48%

49%

33%

36%

33%

29%

27%

20%

87%

80%

74%

73%

62%

60%

50%

58%

60%

50%

51%

40%

35%

30%

28%

36%

17%

Nära till naturen

Det är tryggt där jag bor

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Stort utbud av idrott

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Goda kommunikationer

Jämställdhet och öppenhet

Nära till släkt och vänner

Nära till allt på den plats där jag bor

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Bra restaurangutbud

Stort utbud av shopping

Bra grund- och gymnasieskola

Stort kulturutbud

Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

18-24 25-29 30-34

Grafen visar andelen som 

uppgett 4 eller 5

Bas: 18-24 år n=160

25-29 år n=226

30-35 år n=215



© Ipsos

2020 2019 2018

-5 3 -4

-14 -3 -16

-17 -14 -20

-21 -15 -15

-42 -49 -57

-35 -49 -50

25 32 31

17 10 6

-11 3 1

10 6 0

-14 -14 -19

-6 -1 13

-22 -13 -27

30 26 24

3 5 12

10 3 4

20 9 13

BALANSMÅTT: 18 – 24 ÅR

83%

67%

61%

55%

33%

31%

88%

79%

41%

62%

38%

43%

24%

75%

38%

34%

38%

88%

81%

78%

76%

75%

66%

63%

62%

52%

52%

52%

49%

46%

45%

35%

24%

18%

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

Goda kommunikationer

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Lätt att få bostad

Nära till naturen

Bra Universitets- och högskoleutbildningar

Nära till släkt och vänner

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra grund- och gymnasieskola

Nära till allt på den plats där jag bor

Bra barnomsorg

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av 

bostadsort (andel som svarat 4 eller 5)

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av 

Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

18 – 24 år
Balansmått

Bas: 18-24 år n=160



© Ipsos

2020 2019 2018

-4 -5 -5

-30 -15 -24

-33 -24 -22

-50 -53 -55

21 28 25

-16 -30 -21

-10 -5 -4

-32 -30 -29

-23 -23 -20

-5 -11 -3

-34 -38 -51

1 -3 4

32 34 36

5 0 9

27 25 21

-5 0 0

16 15 17

BALANSMÅTT: 25 – 29 ÅR

83%

56%

48%

29%

92%

54%

55%

27%

36%

51%

20%

48%

78%

49%

69%

33%

33%

87%

86%

81%

79%

71%

70%

65%

59%

59%

56%

54%

47%

46%

44%

42%

38%

17%

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Nära till naturen

Goda kommunikationer

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra barnomsorg

Bra grund- och gymnasieskola

Nära till släkt och vänner

Lätt att få bostad

Nära till allt på den plats där jag bor

Bra Universitets- och högskoleutbildningar

Bra restaurangutbud

Stort utbud av idrott

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av 

bostadsort (andel som svarat 4 eller 5)

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av 

Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

25 – 29 år
Balansmått

Bas: 25-29 år n= 226



© Ipsos

2020 2019 2018

-6 -14 -7

-31 -25 -17

-51 -45 -51

12 11 18

-25 -24 -10

-35 -41 -32

-10 -17 -9

-3 -6 -1

-29 -38 -34

0 -5 2

-36 -49 -50

14 11 16

28 19 33

11 15 11

35 37 41

-3 0 4

23 23 20

BALANSMÅTT: 30 – 35 ÅR

80%

50%

28%

87%

50%

35%

60%

62%

36%

58%

17%

60%

73%

51%

74%

30%

40%

86%

81%

79%

75%

75%

70%

70%

65%

65%

58%

53%

46%

45%

40%

39%

33%

17%

Det är tryggt där jag bor

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Nära till naturen

Jämställdhet och öppenhet

Bra grund- och gymnasieskola

Goda kommunikationer

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra barnomsorg

Nära till släkt och vänner

Lätt att få bostad

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Bra Universitets- och högskoleutbildningar

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av 

bostadsort (andel som svarat 4 eller 5)

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av 

Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

30 – 35 år
Balansmått

Bas: 30-35 år n=215



© Ipsos

VIKTIGT VID VALET AV BOSTADSORT: FÖRÄLDRAR
”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt. ”

91%

74%

81%

73%

65%

75%

64%

88%

87%

55%

65%

35%

46%

49%

39%

28%

19%

85

83

80

79

75

69

61

53

49

57

53

51

47

42

41

34

17

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer

Nära till naturen

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

Nära till släkt och vänner

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Har barn Har ej barn

Grafen visar andelen som 

uppgett 4 eller 5

Bas: Har barn n=139, Har ej barn n=462



© Ipsos

VÄRDERING LULEÅ: FÖRÄLDRAR
”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att 

påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

88

81

75

82

69

61

47

65

65

51

57

42

51

37

38

57

17

89

82

78

69

56

57

60

47

47

50

44

35

32

31

27

22

23

Nära till naturen

Det är tryggt där jag bor

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Stort utbud av idrott

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Goda kommunikationer

Jämställdhet och öppenhet

Nära till släkt och vänner

Nära till allt på den plats där jag bor

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Bra restaurangutbud

Stort utbud av shopping

Bra grund- och gymnasieskola

Stort kulturutbud

Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

Har barn Har ej barn

Grafen visar andelen som 

uppgett 4 eller 5

Bas: Har barn n=139, Har ej barn n=462
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2020 2019 2018

-10 -18 -15

-37 -45 -33

-30 -37 -36

-30 -24 -21

13 14 18

-27 -15 -19

-35 -46 -42

0 -2 0

-4 -16 -10

5 2 5

-38 -43 -52

33 18 27

19 6 15

18 9 19

40 39 39

9 9 11

23 23 19

BALANSMÅTT: HAR BARN

81%

51%

57%

51%

88%

47%

38%

65%

61%

69%

17%

82%

65%

57%

75%

37%

42%

91%

88%

87%

81%

75%

74%

73%

65%

65%

64%

55%

49%

46%

39%

35%

28%

19%

Det är tryggt där jag bor

Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Nära till naturen

Jämställdhet och öppenhet

Lätt att hitta intressanta jobb

Nära till släkt och vänner

Goda kommunikationer

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Lätt att få bostad

Stort utbud av idrott

Nära till allt på den plats där jag bor

Bra restaurangutbud

Bra Universitets- och högskoleutbildningar

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)
Hur viktigt något är vid valet av 

bostadsort (andel som svarat 4 eller 5)

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av 

Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

Har barn
Balansmått

Bas: Har barn n=139
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2020 2019 2018

-3 -2 -2

-23 -13 -17

-30 -21 -18

-52 -50 -58

-18 -22 -21

20 27 28

-5 -3 -4

-34 -45 -50

-6 -6 0

-21 -20 -20

27 25 23

-27 -24 -28

0 0 9

27 25 25

3 4 8

-3 -1 1

18 14 15

BALANSMÅTT: HAR EJ BARN

82%

60%

50%

27%

57%

89%

56%

23%

47%

32%

78%

22%

47%

69%

44%

31%

35%

85%

83%

80%

79%

75%

69%

61%

57%

53%

53%

51%

49%

47%

42%

41%

34%

17%

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer

Nära till naturen

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Lätt att få bostad

Nära till släkt och vänner

Bra grund- och gymnasieskola

Bra Universitets- och högskoleutbildningar

Bra barnomsorg

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)
Hur viktigt något är vid valet av 

bostadsort (andel som svarat 4 eller 5)

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av 

Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

Har ej barn
Balansmått

Bas: Har ej barn n=462



© Ipsos

VIKTIGT VID VALET AV BOSTADSORT: STUDENTER
”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.”

85%

80%

77%

80%

80%

69%

53%

52%

47%

59%

44%

67%

46%

44%

34%

30%

13%

87%

81%

81%

77%

69%

71%

65%

65%

62%

56%

60%

39%

48%

44%

43%

34%

19%

Det är tryggt där jag bor

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer

Nära till naturen

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

Nära till släkt och vänner

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Student Ej student

Grafen visar andelen 

som uppgett 4 eller 5

Bas: Student n=181, Ej student n=420



© Ipsos

VÄRDERING LULEÅ: STUDENTER
”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av Luleå och 5 betyder att 

påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”
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31%

34%
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Nära till naturen

Det är tryggt där jag bor

Bra universitets- och högskoleutbildningar

Stort utbud av idrott

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Goda kommunikationer

Jämställdhet och öppenhet

Nära till släkt och vänner

Nära till allt på den plats där jag bor

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Bra restaurangutbud

Stort utbud av shopping

Bra grund- och gymnasieskola

Stort kulturutbud

Lätt att hitta intressanta jobb

Bra barnomsorg

Lätt att få bostad

Student Ej Student

Grafen visar andelen som 

uppgett 4 eller 5

Bas: Student n=181, Ej student n=420
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BALANSMÅTT: STUDENT
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13%

Det är tryggt där jag bor

Lätt att hitta intressanta jobb

Goda kommunikationer

Jämställdhet och öppenhet

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Nära till naturen

Bra Universitets- och högskoleutbildningar

Lätt att få bostad

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg

Nära till allt på den plats där jag bor

Nära till släkt och vänner

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av 

bostadsort (andel som svarat 4 eller 5)

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av 

Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”
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Balansmått

Bas: Student n=181
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BALANSMÅTT: EJ STUDENT
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62%

60%

56%

48%
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43%

39%

34%
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Det är tryggt där jag bor

En känsla av att platsen utvecklas positivt

Jämställdhet och öppenhet

Lätt att hitta intressanta jobb

Nära till naturen

Goda kommunikationer

Stort utbud av fritidsaktiviteter

Bra grund- och gymnasieskola

Bra barnomsorg

Nära till släkt och vänner

Lätt att få bostad

Nära till allt på den plats där jag bor

Stort utbud av idrott

Bra restaurangutbud

Bra Universitets- och högskoleutbildningar

Stort kulturutbud

Stort utbud av shopping

Instämmandegrad om Luleå 

(andel som svarat 4 eller 5)

Hur viktigt något är vid valet av 

bostadsort (andel som svarat 4 eller 5)

Frågor: ”Nu kommer en fråga om vad du anser är viktigt när du väljer bostadsort. Gradera följande påståenden från 1-5 där 1 betyder inte alls viktigt och 5 

betyder mycket viktigt.” Samt ”Gradera följande påståenden med hjälp av en skala från 1-5 där 1 betyder att påståendet inte alls stämmer med din bild av 

Luleå och 5 betyder att påståendet stämmer mycket väl med din bild av Luleå”

Ej student
Balansmått

Bas: Ej student n=420
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TOLKNING AV RESULTATEN

FELMARGINALER (95%-NIVÅN)



Kön F11: Vad borde enligt dig utvecklas i Luleå för att orten ska bli mer attraktiv som bostadsort?

Man Dålig blandning av företag övervägande andel industrier. För få jobb till välutbildade personer.

Kvinna Lättare att hitta bostad. Mer jobb.

Man Mer restauranger. Bättre utbud omkring universitetet tex ett apotek, butik som har öppet till kl 24:00.

Man Mer bostäder, bättre kommunikation utomlands och inom Sverige, bättre shopping

Man Kommer inte på något.

Kvinna Flyg överallt utan via Stockholm lokaltrafik förbättras

Man Ingenting jag kommer på.

Man Jag kan inte komma på något.

Kvinna

Mer småföretagare, för stora lokaler. Priser är för höga för företagen värre än Stockholm. Det känns som att man inte 

ska driva företag i Luleå. Svårt att hitta hus och gårdar. Finare stadskärna, det känns som att komma tillbaka 90-talet. 

Utveckla staden.

Man -

Man Kommer inte på något att klaga på. Allt jag behövde fanns.

Man Fler bostäder.

Kvinna Lättare att hitta boende. Kommunikationer är dyra till andra delar av landet.

Man Fler billiga hyresrätter.

Kvinna Fler jobb för högutbildade.

Man Kommunikationer söder ut.

Kvinna Fler jobb

Kvinna Mer mångfald på det mesta

Kvinna

För mig är det kommunikation till och från Luleå, med buss och så. Det är för utspritt allting. Där jag bor nu måste jag åka 

buss in till stan, och där jag bor finns bara ica så det blir lätt att man stannar här. Det här är min första sommar i Luleå, 

och detta kan förstås ha med corona att göra, men jag upplevde att det var få uteserveringar som stängda ut. Vacker 

natur, men fula hus och industriområden som förstör. Det är svårt att cykla här, det finns inte så bra cykelvägar. 

Antingen måste man cykla på bilvägen eller så håller man på att cykla på gångtrafikanter.

Kvinna Större utbud av restauranger och nattliv.

Man Lättare att få bostad.

Man

Utveckla möjligheter för studenter att trivas i Luleå, utveckla studentområdet. Hela området har behov av en 

stadsförvandling, kommunikationer behöver bli bättre. Kommunen behöver vara mer närvarande bland studenter, för 

att locka till att bo kvar och visa på vilka jobbmöjligheter och företag som finns inom regionen.



Kvinna

Det borde vara lättare att få bostad och det skulle locka stunter att stanna kvar i Luleå. Skola och barnomsorg är på väg 

åt fel håll. Satsa mer på landsbygden.

Man Förbättra bostadsmarknaden, studenter kan knappt få bostäder.

Man Mer poliser.

Man

Luleå passar inte mig personligen. Jag tycker det är väldigt mycket byggarbeten överallt. Annars är det inget direkt som 

jag funderar på.

Man Vet inte.

Man Trevligare arkitektur.

Man Renovera dom gamla husen och se till att det finn kollektivtrafik överallt.

Man Ingen aning

Man Mer parkbänkar, mer skogsstigar

Kvinna Vet inte just nu.

Man Bättre förbindelser med kollektivtrafik från stadsdel till stadsfel.

Kvinna Ett Apotek på Porsön.

Man Inget just nu.

Man Att universitetet blir större

Man Inget

Man

Mer transparent kommun. Satsa mer på småorterna. Bättre service i allmänhet från kommunen.Bättre hantering och 

uppföljning av budgetering inom kultursektorn.

Man

Utbudet av mindre musikala event är snålt. Brist på alternativa nattklubbar, allting som finns här är sportbarer eller 

studentklubbar. På det sättet är kulturutbudet dåligt. Utbudet på handel är också svårt, speciellt om man är nischad 

inom något. Porsön där jag bor är helt separerat ifrån stan, många studenter lämnar aldrig Porsön om de studerar här i 3-

5 år, behövs bättre integration för att få med studenterna i stadslivet.

Man Vet ej

Man Bättre kollektivtrafik.

Man Utveckla mitt bostadsområde. Studentområde - Forsen.

Man Det behövs utveckla förenings och kulturliv, skulle behöva utvecklas mer, lite sliten

Man Borde finnas mer saker att göra i studentområdet där hen bor

Kvinna Bättre lokaltrafik tex Hällbacken och mindre orter utanför Luleå. Fixa gång och cykelvägen mot Björksgatan.



Kvinna Vet ej.

Man Utnyttjande av kustremsan och vattennära lägen.

Man Vet inget.

Kvinna Förbindelser neråt i landet. Speciellt tågförbindelser. Fler arbetsplatser. Större företag till platsen.

Man Fler bostäder. med idrottsanlägningar .

Kvinna Mer aktiviteter för små barn

Man Byta politisk ledning.

Man Nej, har aldrig tänkt på det.

Kvinna Bättre barnomsorg. Bostäder till rimligare priser, för studerande och äldre. Bättre bussförbindelser "ut på landet".

Man Mer restauranger

Man Tillgänglighet till nya bostäder

Man Landsbygden

Man Vet ej

Man

Fler bostäder. Det är omöjligt att få en bostad nuförtiden. Speciellt för ungdomarna. Bättre utbud av restauranger. Att 

det händer nåt på kvällarna.

Man Mera kultur.

Kvinna Universitetet och mer bostäder

Man Barnomsorg, trygghet och bostäder.

Kvinna Att behålla byaskolorna, att de inte läggs ner. Att man satsar på sjukvård och skolorna framför kultur och idrott

Kvinna

Bevara förskolor och skolor på landsbygden. Inte göra om skolstrukturen till stora enheter. Öka bussutbudet utanför 

innerstan. Ett levande centrum i innerstan. Bevara fin natur i stadens närhet.

Man Bättre barnomsorg, fler bostäder och fler attraktiva yrken tillgängliga.

Man

Mer fritidsaktiviteter, bättre restaurangutbud. Betydligt fler tillgängliga lägenheter. Fler poliser. Hårdare poliser. Mer 

välkomnande miljö för andra kulturer.

Kvinna Bättre lekplatser för barn, mer jobb , mer bostäder, både prismässigt och antal

Kvinna Lättare att få bostad.

Man Lägre hyror

Man Bättre tågförbindelser.

Man Universitetet är en stor del. Viktigt med att ha ett bra universitet för att folk ska flytta hit.



Kvinna

Lättare att få bostad. Lite mer kulturevenemang. Personligen tycker jag att staden är ganska tråkig, de skulle kunna göra 

något som piggar upp staden, fasader är gråa, sätta in mer vegetation osv. Gör stan lite vackrare

Man Fler arbetstillfällen inom tjänstemannasektorn och fler nyetablerade företag för att fler ska stanna  kvar

Kvinna Fler bostadsområden

Kvinna Sport och fritid, transport vägar till och från luleå

Kvinna Jobbmöjligheterna, varierande spännande jobb, mer fritidsaktiviteter, att vilja utveckla staden

Man Bättre utbildning av privatekonomi i skolan och bättre förberedelse för vuxenlivet. Mer utvecklat kulturliv.

Man Mer bostäder.

Kvinna

Skolan behövs mer småskolor i luleåkommun gör man större skolor. Behöver mindre skola satsa mer på lärarkåren och 

lyssna mer på medborgarna. Bättre tågförbindelser tar för långttid att åka 30 mil bättre ha standartåg som går direkt till 

Stockholm.

Kvinna

Mer kulturutbud & fritidsaktiviteter utöver sport. Kultur för annat än experter. Fler bostäder. Sänkta huspriser. Bredare 

utbud i restaurangbranchen. Större samarbete mellan skola och universitet. Utvärdera & utveckla gymnasiebyn. Jobba 

aktivt för jämställdhet överallt i kommunen - det ska synas.

Kvinna Bättre koppling till landsbygden!

Man

Fortsätta att utveckla stadskärnan (restauranger, etc), utnyttja att det  är en kuststad och använda sig av hamnarna. Dra 

mer nytta av universitetet och studenterna, det finns en köpkraft av studenterna so kan användas i större utsträckning i 

Luleå

Kvinna Mer uteliv.

Man Universitetet. utbud för skärgårdsliv

Man

Lättare att få bostäder, man kan satsa på mer fritidsaktiviteter mer vandringsleder. Satsa mer på  elljusspår åka skidor. 

Bättre jobb just nu med corona kommer det inte ut så mycket jobb.

Man Vet ej.

Man Bättre jobbmöjligheter.

Kvinna Satsa mer på skolor och äldreomsorg.

Man Inget

Man Lättare att hitta bostäder, som dessutom bör vara billigare.

Man Fler billiga bostäder.



Man

Ha lite bättre hyror, mer ekonomiska hyror, just nu är det för höga hyror och det går inte för studenter. De nya 

lägenheterna är för dyra, vad är syftet med dem?  Lite mer aktiviteter i stan men mest viktigt mer bostäder med bättre 

hyror.

Kvinna

Fler jobb. Personer på arbetsförmedlingen hjälper inte till. Fler praktikplatser och liknande. Prao borde börja från klass 7, 

för att förstå att allt inte är lätt. Lärarna borde bestämma mer i skolan.

Kvinna Vet ej

Kvinna Mer shopping

Kvinna Utbud kultur. Mer jobb

Man Optimera med busshållplatser så man inte tvingas till onödiga resor.

Man Mer bostäder, som är budgetbaserade

Man Sparka ut alla invandrare.  Bort med knarket från gatorna.

Kvinna Ett bredare universitet, som har bättre - linjer mer inom samhällskunskap.

Man Utbudet av bostäder.

Kvinna Universitetet

Man Norrbottiabanan.

Man Kanske lite mer fritidsaktiviteter, mer för alla över lag

Man

Kommunen borde sluta med åtstramnings politik. Satsa på kultur och idrottshallar,byskolor istället för stora 

internationella samarbeten.

Kvinna .

Man Fler tomter. Lokala förbindelser. Mer förskolor i mindre storlekar inte storformat och centraliserat som de jobbar nu.

Kvinna

Kommunikationer, annat än flyg, billigare billjerter tar lång tid. Bättre bostäder, svårt att få bostad som inflyttad att 

komma in i kön. Mer kulturaktiviteter. Mer sportaktiviterter. Det krävs att man har bil om man inte bor mitt i staden. 

Kopplingen mellan universitetet och övriga staden, svårt att ta sig fram mellan dom.Fler sociala mötesplatser. Fler 

caféer.

Kvinna Universitet potential mot näringslivet. Praktikplatser så att fler studenter vill komma hit och bo.

Kvinna

Fler hyresbostäder och inte då köpbostäder. Så borde dom renovera smedjan göra om hela det köpcentret så det blir 

mer modernt.

Man Fokuser mer på utbildning

Man

Bättre tågförbindelser, få ordning på Norrbottniabanan Bättre busslinjer. Satsa mer på handelsområden, få in mer 

företag som vill etablera sig i Luleå.



Man Mer restauranger och mer shopping

Man Flera fastigheter och byggnader.

Kvinna Vet inte.

Man Bättre kommunikationer till och från orten typ Bottniabanan.

Man Utnyttja mer av att staden ligger vid kusten. Mer restaurangutbud i hamnarna.

Man

Fler intressanta jobb som kan locka hit folk. Fokus på Universitet och Högskola så att man lockar nytt folk som kommer 

utifrån.

Kvinna Svårt att komma på något.

Man Mer satsning på vård,omsorg och skola.

Man

Bilvänligare de har tagit bort parkeringar cykelvägar, behöver mer parkering och bilvägar så att man kan köra mer bil. 

Göra det mer bilvänligt.

Man Lättare för ungdomar att få bostad som inte är studentbostäder. Lägre skatt.

Man Kultur och nattliv. Mera folk i stan, i centrum.

Man Att arkitekter godkänner att fastigheter och vissa hus byggs ut. Öka på med mer varor och restauranger.

Man Mer kultur

Man Vet inte.

Kvinna

Uteliv för människor i 20-30 års åldern. Klubbar, restauranger, barer mer att hitta på under kvällarna. Och inte då bara en 

sportbar där man visar sista matchen av Luleå hockey.

Man Fler uteställen, restauranger, mer fritidsevenemang, fler konserter, Större kulturliv.

Kvinna Satsa på universitet

Man Större stadskärna och mera liv i stan

Man Bostadsmarknaden, möjlighet att få bostad.

Kvinna Bättre kulturutbud. Förbättra helhetsbilden, skolan framförallt, stoppa neddragningar i skolan.

Man

Mer öppenhet, mindre fördomar mer möjligheter att gör olika saker. Olika typer av jobb, inte fokusera på vissa typer av 

branscher.

Kvinna Fler utbildningar och fler jobb.

Man -

Man Fler bostäder, transparanten

Kvinna

Dem borde satsa mer på mindre förskolor och skolor istället för dem stora som man satsar på. Dålig kommunikation 

inom kommunen, dem måste bli mer pålitliga. Politikerna lyssnar inte på vad folket vill.

Kvinna Fler gratis aktiviteter för ungdomar och barn.



Kvinna

Att behålla skolor i byarna nära Luleå. Och även i förorterna. Att fortsätta utveckla universitet. Arbeten för de som har 

utbildat sig vid universitetet så att de kan bo kvar. Satsa på hyresrätter till vettiga priser för ungdomar.

Man Kommunikationerna mot andra orter med botninabanan.

Man Förbindelser till resten av Sverige. Dyrt att resa från Luleå. Dyra bussbiljetter. Dyrare att ta bussen än att åka bil

Kvinna Mera kurser och studiecirklar på kvällstid. Fler skolor så att det inte blir trångt.

Kvinna Innerstan borde ha ett större utbud av shopping och caféer.

Kvinna Vet ej.

Man Bostäder.

Man

Jag tror är bostäder, att få folk att flytta dit. Minska bostadsbristen. Jätteviktigt att utveckla universitetet och locka 

intressanta arbetsgivare.

Man

Rusta upp tågstationen. Bussarna borde gå oftare. Bättre restauranger. Utelivet kan bli bättre. Bättre sjukvård, både för 

anställda och patienter. Mer reklam när det väl sker aktiviteter.

Man Fler nya bostäder.

Man Lite mer variation i jobb,

Kvinna Ska finnas hyresrätter för alla

Kvinna Mer jämställdhet. Mer jobb åt unga människor.

Kvinna Lättare att få bostad. Lite ändrad omsorg i form av äldreomsorg och skolor.

Man Svårt att vet men just nu inget som jag inte tror att de redan håller på med.

Man

Större möjligheter till olika typer av jobb. Det borde vara lättare att göra karriär inom vissa områden. Att Luleå fortsätter 

att utökas och utvecklas positivit.

Man Enklare för unga att få bostad.

Man Inget som jag kommer på nu det är bra i Luleå.

Man Billigare bostäder.

Kvinna Bättre och fler grundskolor. Inte samla alla på samma plats inne i stan.

Kvinna Fler mindre skolor. Mer öppna politiker som lyssnar på människorna som bor där.

Man Inget speciellt

Man Inget så här på rak arm.

Man Fler bostäder, sluta stänga skolar utanför luleå

Kvinna Skolreformen borde slopas, sluta stänga byaskolor.

Man Vet ej.



Man Kommunikationer, öka bostadsbyggandet

Kvinna Billigare bostäder. Bättre kommunekonomi.

Man Dra ihop bostadsområderna.

Man Fler bostäder

Man För lite bostäder, för mycket folk

Man Inget spontant.

Man Enklare att hitta jobb. Bättre  tregghetsskydd för personer som hamnar utanför.

Man Det viktigaste är att det finns jobb.

Man Vet inte

Kvinna Bostadssituationen och barnomsorgen. Värnar småorterna bättre.

Man Billigare bostadsrätter. Större ytor för mer industrier, lägenheter och villor.

Kvinna Det blåser mycket.

Kvinna Bygga mer bostäder.

Kvinna Mer jobb. Satsningar på kulturella näringar.

Kvinna Bättre kollektivtrafik - stadsbussar och liknande

Kvinna Mer restauranger gärna mer vegetarisk mat.Mer kulturevenemang, gärna kring jämställdhet och jämlikhet.

Kvinna Jobbmöjligheter, akademiska.

Man Rätt nöjd

Kvinna Utöka utbudet av utbildningar på universitetet exempelvis humaniora.

Man Göra det lättare att få bostad. Utveckla kulturutbudet.

Kvinna Fler bostäder. Billigare kollektivtrafik. Mer alternativ till nattlivet, som inte bara berör krogen.

Man Allmänna platser, trafikplanering och kulturutbud

Man -

Man Fler jobb.

Man Fler mindre skolor. Bättre lokala förbindelser.

Man Skola & kulturutbud/evenemang

Man Norrbottniabana behövs, direkt resekommunikation. Fler bostäder med rimlig hyra.

Kvinna Vet inte.

Man Centrum skulle bli större, lite mer kvalitet restauranger

Kvinna Ingen aning.

Man Vet ej.

Kvinna Kommunikationer, tåg, intressanta jobb.



Man Inte riktigt säker.

Kvinna Kommunikation (tåg och flyg)

Man Mer attraktiva jobb. Bättre förbindelser överlag. Lägre prisnivå privatekonomiskt när det gäller förbindelser

Man Vet ej

Man Vet ej.

Man Större utbud av restauranger och krogar. Bättre bussförbindelser. utveckla järnvägen.

Man Bättre trygghet ute i samhället. Bättre restaurangutbud och shopping.

Kvinna

Hela kommunen ska leva. De borde ha kvar skolorna. De borde jobba mycket mer med jämställdhet mellan könen på 

riktigt, de pratar om det, men gör inget åt det på riktigt bland annat vad gäller löner. Bygg mer bostäder, speciellt 

hyresrätter. Fler cykelbanor. Mer utvecklad kollektivtrafik. Skynda på Norrbottniabanan.

Man Återöppna vissa grund och byskolor. Bättre lokaltrafik på helgerna. Centrumhandeln är i en negativ trend.

Man Fler bostäder, mindre stök

Man Ett ikea skulle vara bra, ett bättre restaurang utbud,

Man

Trevligare och modern cykel- busskommunikation.  Om man inte har bil är det en tråkig stad att bo i, speciellt om man 

bor på Porsön.

Man Mer kulturliv

Man Jag vet inte.

Man Inte på rak arm.

Man Att näringslivet ser möjligheter i studenterna som vill stanna i staden.

Kvinna

LTU ska satsa mer på studentliv, göra det lättare för studenter att engagera sig och inte stoppa studenter när de vill göra 

roliga aktiviteter. Var mer positiv till studentlivet och utveckla det.

Kvinna Större kulturutbud, satsa på mera välfärd av skola. samt satsa på fler småföretag.

Kvinna Vet inte.

Kvinna Kultur,

Kvinna Lättare att få bostad, som hyresrätter, lättare att få jobb

Man Fler arbetstillfällen. Bättre kommunikationer till resten av landet.

Kvinna

Framförallt lokala bussmöjligheter. Inne i stan går bussarna väldigt sällan, har dåliga rutter och på sommaren går de 

knappt alls. Dåliga bostadsmöjligheter. Jag flyttade p.g.a. att jag inte fick någon bostad.

Kvinna Fler hyresrätter och studentbostäder.

Kvinna Fler bostäder utbyggnad av vägar



Man

Ändrat politiskt styre. Kollektivtrafik borde var gratis eller skattefinansierat. Borde satsa på elbussar. Fler boenden till 

låga priser. Fokusera på rekrytering av nyutexaminerade innan dom flyttar tillbaka söderut. Luleå kommun behöver 

jobba med att bli genuina.

Man Fler bostäder, bättre tågförbindelser mot södra sverige

Man

Det behövs byggas mer bostäder. Mer möjligheter för varuhus. Locka dit mer folk för att kunna utvecklas och få mer fart 

och fläkt på stan.

Man Utveckla infrastkturen

Man Vet ej.

Kvinna Kollektivtrafik. Restaurang, fler och mer utbrett - ej endast Storgatan. Utökat plugg & restaurangliv.

Kvinna Vet ej

Man Större skapande industri  utvecklingsindustri

Kvinna Lokaltrafiken kan bli bättre, framför allt kvällstid. Även bättre lokaltrafik till närliggande orter.

Man Kulturlivet (fler konserter pch förestä llningar och större bredd på det)

Man Bättre utbud av restauranger. Satsa mer på företagsexpansion.

Man Jobbutbud.

Man Förbättrade förbindelser med övriga landet. Tillgänglig sjukvård.

Man Modernisering och jämställdhet.

Man Fler intressanta jobb. Bättre utbud av shopping, restauranger & fritidsaktiviteter.

Man Lättare att ta sig dit med flyg och tåg. Mer uteliv.

Man Utbuden av högteknologiska och mer varierande arbeten.

Man Stadsplaneringen borde förbättras. Mer lättåtkomliga platser vad gäller handel och idrott.

Kvinna För lite pubar och restauranger som har längre öppet, samt köpcentrum som har längre öppet tider, en större park.

Kvinna

Lättare att kunna få bostad. Mindre och billigare bostadsalternativ. Ett mer inkluderande kulturliv, inte bara så 

"toppstyrt" som det är. Svårt att få in en fot på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Bättre tågkommunikationer.

Man Större utbud av fritidsaktiviteter.

Man

Det finns redan ett universitet men  det skulle vara bra att försöka attrahera fler av dom större arbetsgivarna till Luleå 

som t.ex högteknologiska industrier. Så att kompetensen stannar i stan efter att ha skaffat den på universitetet.

Kvinna Mer kulturutbud.Bygga ihop Forsön med staden.Mer inspirerande gatumiljö.

Man Upprustning av universitetet. Upprustning av storgatan och centrum samt Forsön. Mer idrottsmöjligheter och shopping.



Kvinna

Bättre kommunikation, exempelvis mer bussar. Främja studenter i form av rabatter, after work, aktiviteter etc. inne i 

stan.

Kvinna Bättre bygga broar mellan universitet och staden.

Man -

Kvinna Fler jobbmöjligheter inom fler branscher. Samt öka restaurangutbudet

Man En fin brygga med restauranger i staden. Systembolag på Forsön.

Man Vet ej

Man Fler arbetstillfällen och intressanta jobb.

Man Integrera universitet, bostadsköer, frilufts aktiviteter,

Kvinna Lättare i bostad och att satsa på Science parks så det kommer spännande företag så man kan lättare få jobb.

Man Lättare att få bostad mer människor

Man Ingenting jag kommer på direkt.

Man Fler billiga bostäder bättre kollektivtrafik satsa på skolan

Man Mer restauranger, utbildningar och fakultet

Man Bättre uteliv.

Man Kulturutbud, bättre politiker, fler hyresrätter

Man Tågförbindelser (snabbtåg) och inte skära av vattnet med vägar. Strandnära parker

Man

Ta vara på kulturen, stötta nya intitaiv och företagare från politikers håll fånga upp folk innan de flyttar därifrån. Om de 

är drivna i någonting som tillexempel kultur initivtagare allt från restaurang, butik och evenmang.

Kvinna Bättre utbud för unga vuxna.

Man Kulturlivet. Mix av människor. "Mysigare stadsbildning" - Nu är det "kall" stadskärna. Intressantare jobb.

Man Mer intressanta utbud av arbete, mer kultur och mer uteliv.

Kvinna Bättre jobb möjligheter på avancerad nivå, mer utbud av restauranger, shoping

Kvinna Mer intressanta jobb.

Man Mer jobbmöjligheter.

Kvinna Bättre kommunal trafik.

Kvinna Skapa mer aktiviteter i form av dagsaktiviteter, evenemang, festivaler. Naturaktiviteter för ungdomar och studenter.

Man Att min släkt kommer behöva bo här. För de bor långt.

Man Något med stadskärnan



Man

Mer konst och kultur. Bygga ut universitetet. Bättre studentbostäder i city. Koppla samman universitet och centrum 

bättre.

Man Arkitekturen är ointressant, mera fritidsaktiviteter

Man Bättre universitet. Mer intressanta företag.

Man Mer jobb.

Man Enklare kommunikationer till övriga orter. Enklare att ta sig till andra orter. Fler utbildningar vid universitetet.

Man Bättre förbindelser

Man Nattliv och restauranger

Man Utveckla skola och barnomsorg. Bättre tågförbindelser.

Man Vet ej

Man Kommunikationer och möjligheter till intressanta jobb

Kvinna Lokala kommunikationer borde förbättras.

Man Lättare att få bostad

Man Vet inte.

Kvinna Mer saker att göra i centrum, mer yoga, restauranger, m.m

Kvinna Behövs fler jobb här.

Man Bättre förbindelser till/från Luleå. Större kulturutbud.

Kvinna Vet inte.

Man -

Kvinna Bättre cykelbanor. Större kulturutbud. Att norrbotnia banan kommer att bli klar.

Man Barnomsorg, mer skolor och grundskolor

Kvinna Fler fritidsverksamheter och restauranger runt universitetet

Man Större tillgång till högteknologiska och avancerade jobb för folk som har specialutbildning.

Kvinna Mer kultur och fritidsaktiviteter för yngre människor. Trygg miljö för de äldre

Kvinna Fler lägenheter och bostäder.

Man Lättare att få bostäder, fler jobb

Man Vet ej

Kvinna Planera för bättre kollektivtrafik & cykel - inte bara bilåkande. Utveckla centrum, så att man kan göra mer där.

Man

Bättre kommunikationer i kommunen, behålla mindre skolor, satsa mer på skärgården, bättre förutsättningar för idrott 

för barn

Man Mindre journalister.



Man Skapa gemenskap mellan studenter som flyttat in till staden från andra städer. Jobb.

Man Inget att tillägga.

Kvinna Mer kultur, mer grönområden.

Kvinna

Mer kultur, som dans och musik. Kultur och fritid. Mer dansställen, nu är det ju mer krogar som har möjlighet att dansa. 

Det finns bara 2 stycken som håller på med barndans. Kanske fler ekocafe och fler ekobutiker som säljer ekologiska 

produkter och kläder. Mer fokus på hållbarhet.

Man Mer utveckling inom affärsverksamheter som ger mer jobb, fler olika företag som vill etablera sig i Luleå, mer driv.

Kvinna -

Kvinna

Arbetsmarknaden eftersom det är stilla p.g.a. Corona. Bättre bussförbindelser till närliggande bostadsområden utanför 

stan som Kallax t.ex.

Man Fler lokaltrafiklinjer. Bättre cykelvägar. Fler fritidsaktiviteter likt hitta ut.

Kvinna Större rörlighet på arbetsmarknaden.

Kvinna Lättare med bostäder.

Man Lokaltrafik. Lättare att ta sig fram med cykel.

Man

Utökad lokaltrafik på land (bland annat fler stadsbussar)och bättre tillgänglighet till skärgården genom fler turbåtar i 

linjetrafik.  Fler event och fler rekreationsområden.

Kvinna

Mer enkla bostäder som är anpassade till yngre människor med billig hyra (ej studentlägenheter). Mer möjligheter till 

jobb. Mer restauranger.

Kvinna Jobb och kommunikationer, tåg främst.

Kvinna Enklare att få lägenhet.

Man Skolor, framförallt grundskolor och barnomsorg.

Man Jag skulle gärna vilja ha en rullskidsbana på Ormberget. Mera bostäder.

Kvinna Mer tågförbindelser

Man Satsa mer på unga och ha mer aktiviteter för unga. Sluta bygga om överallt i samhället. Mer lekplatser för barn.

Man Att det finns bra arbetsförmedling. fler jobb.

Man Fler lägenheter. Minska brottsligheten.

Man Jag har faktiskt inget.

Kvinna Mer restauranger, mer event, mer fritidsaktiviteter

Man Kulturutbudet, bostäder, hyresrätter främst

Man Fortsätta se till att folk har saker att göra, nöjesliv alltså.



Kvinna Sluta lägga ner småskolorna utanför stadskärnan. Glapp mellan innevånare och kommunpolitiker. Lyssna på folket !!!

Man Lite bättre utbud på shopping och restaurang.

Man Kommer inte på nåt rakt arm. Måste fundera på det mer.

Man Framför allt lättare att få boende. Bättre kommunikationer till och från Luleå.

Man Fler intressanta jobb och större trygghet. Lättare att få bostad.

Man Vet inte

Man Bättre kommunikation

Kvinna Mer cykelvägar.

Kvinna Ännu bättre kommunikationer med kollektivtrafik. Närmare till naturområden.

Man Kommer inte på något.

Man Fler billiga bostäder. Fler intressanta arbetsgivare. Att universitetet utvecklas och är konkurrenskraftigt.

Man Uppfräschning av kommunen

Man Större kulturutbud,fler restauranger. Lite bättre lokala kommunikationer. Att förbättra det visuella i stadsplaneringen.

Man Mer som malmö, lätt att ta sig överallt

Kvinna Vet inte.

Kvinna Resemöjligheter behöver bli bättre

Kvinna Fler högskolealternativ

Man Befolkningen, syn på invandring,

Kvinna Vet ej

Man Lättare att få bostäder. Bättre skola.

Kvinna Vet ej.

Man Minska kultur, öka basal samhällsservice (barnomsorg, räddningstjänst osv). Bättre tågförbindelser till övriga Sverige.

Kvinna Kvalificerade jobb, medelstora bolag, turism

Man Vet ej

Man Mer variation på kulturutbudet. Bättre möjligheter att ta sig fram med cykel. Bättre infrastruktur för att åka miljövänligt.

Kvinna Kultur och restaurangutbud, järnvägen, framåtanda

Man Något bättre tågförbindelser  t ex Umea. Ikea .

Man Kommunikationer

Kvinna Vet ej



Man Satsa på bättre kulturliv. Mer polisiär närvaro.

Kvinna Inget

Kvinna Bättre restaurangutbud och nattliv.

Man Kommunikationen till södra sverige

Kvinna Sjukvården, minska främlingsfientlighet

Kvinna Lättare att få boende och att utöka nöjeslivet, som restauranger bar, klubb.

Man Kommunikationer I hela kommunen.

Kvinna

Kommunikationerna borde bli bättre söderut. Förkorta tiden här uppe istället för att lägga pengar på att förkorta mellan 

Stockholm och Malmö. Värna småskolorna på landsorten.

Man Bättre kulturutbud. Mera poliser under helger för att förhindra brott.

Man Fler och mindre skolor och förskolor.

Kvinna Mer musik och dans

Man Mer jobb.

Kvinna Nya bostäder

Kvinna Fler billiga bostäder (små lägenheter). Satsa mer på uteserveringar.  Mer barnvänligt kvällsliv - Caféer & parker.

Kvinna Bättre bussförbindelser ut till byarna.

Man Mer varierande evenemang.

Kvinna Att flytta den närmre södra Sverige

Kvinna

Vi behöver fler restauranger, mer shopping och uteliv för vuxna, Fritidsgårdar för ungdomar. Roliga äventyrsbad för barn. 

Fler nattpatruller nattvandrare. Söndagarna är tråkiga

Man Bättre nattliv

Kvinna En takterass uteservering. Snabbtåg till Piteå. Luleåbor borde vara mer patriotiska.

Man Bättre cykelvägar, fler jobb möjligheter och att politiken sysslar mer med sakfrågor än ideologi.

Kvinna Skulle ha affärsförbindelser med de närliggande städerna.

Kvinna Mer bättre tågförbindelser, mer kulturliv och mindre centralisering av skolan.

Kvinna Bättre Skola barnomsorg. Bättre kommunikation mot landsbygden.

Kvinna Att man har byskolor, att man inte häver all på en och samma ställe

Man Utveckla hela kommunen.

Man Liten stad för mej !!

Man Bostadsmarknaden skulle behöva mer billiga lägenheter som bostadsrätter

Kvinna

Mer kultur typ som evenemang. Det är mycket idrott men inte så mycket mer. Mer kvällsöppet under vardagarna, fika 

och kaffeer. Fler bostäder.



Man Lättare att få tid på sjukhuset. Lättare att få bostad och parkeringsplats. Fler utbildningar i Luleå.

Man Fler jobb. Mer satsningar på arbetstillfällen till sjöss.

Kvinna

Underhållning för yngre målgruppen - blir mest krogkvällar... Barnomsorgen för barnfamiljer. Saknas familjeaktiviteter & 

platser för familjer att samlas på.

Man Bättre tågförbindelser.

Kvinna Värna mer om förskolor och grundskolor.

Man Lättare att få bostad. Satsa mer på shoppingutbudet. Satsa mer på jämställdhet och HBTQI-frågor.

Man Mer fokus på svenskar och mindre fokus på invandrare.

Man

Ha en inriktning. dom stänger ner mycket och mycket byggs nytt men blir inte klart. Många projekt som inte verkar bli 

klara.

Man

Bättre koppling mellan vad som händer på universitet och i stan och att försöka få studenter som går klart sina 

universitetsutbildningar att stanna kvar i Luleå efteråt.

Man En förhoppning att Luleå får bättre positioner i idrottsliga sammanhang och syns mer i tv.

Man Inget som jag komma på så här på studs.

Kvinna Ingenting på rak arm.

Kvinna Jag vet inte.

Kvinna Arbetsmarknaden. Fritidsutbud.

Man Bättre Uteliv

Man

Förbindelser med andra länder. Finns inga direktförbindelser till andra länder eller mindre städer i Sverige. Mindre och 

bättre vägarbeten

Man Fler bostäder.

Man Trygghet - Gång och cykelvägar bättre upplysta.

Kvinna Finns inga specialistundersköterske jobb. Fler och billigare hyresrätter. Bättre restaurang utbud, typ medelhavskost.

Man Vet ej.

Man

Man måste få bättre kommunikation med varandra. Förbättra gemenskapen. Inte vara så fokuserade på materiella 

saker.

Man Bättre kommunikationer

Man

Jag har en känsla av att det är svårt att snabbt hitta bostad i Luleå. Det är flera års väntetid för en hyresrätt. Även som 

student får man vänta i ett år. Det är bra om det finns bostäder om man vill att folk ska flytta dit.

Man Fler jobb.



Kvinna Kommunen behöver jobba lite mer med universitetet och behöver främja studentlivet för att folk ska vilja bo kvar.

Man Att det ska bli lättare att få lägenhet. Annars är jag ganska nöjd.

Kvinna

Jag skulle uppskatta om man kände sig. Fler sociala mötesplatser för människor i alla åldrar. Som inflyttad känner man 

inte hemma. Lära känna människor lättare. Jag sticker ut som kristen. Jag känner inte samma sak i Uppsala. Motverka 

osäkerheten på Forsön. Tag tag i sociala orättvisor.

Man

Bostadsproblemet måste lösas. Facebook har visserligen satt Luleå på kartan på grund av klimatet men har inte gett så 

många arbetstillfällen så de måste bli fler arbetstillfällen. Fler hyresrätter för de som inte har det som jag och har råd att 

köpa bostad.

Kvinna Mer utbildningar på högskolenivå. Fler jobb. Lättare att få hyreslägenhet.

Kvinna

Organisationen kring polisen och visar upp sig mer, just nu visar dom sig inte alls, mer delaktiga i samhället, mer 

tillgängliga och involverade så kan man våga fråga mer, att de visar upp sig helt enkelt mer. Vet att Luleå är en hockey 

och basketstad och skulle inte vara helt fel med ge andra sporter mer utrymme, ex vollyboll

Kvinna Kommunikationsmedel med andra städer. Kulturlivet.

Man Fler aktiviteter som samlar folk.

Man Satsning på ungdomen. Fler bostäder för studenter.

Man Se till att det blir en stad som lever och utvecklar fler jobb möjligheter.

Man Förbindelser. Bättre uteliv.

Man

Den skulle behöva växa, hända mer, mer spontana aktiviteter, mer nattliv, känns som att stan stänger på kvällarna, mer 

levande stad på kvällarna, känns som en äldre, gammal stad

Man Bättre möjligheter att få bostad.

Kvinna

Förbättra bussturerna och utöka. . Utveckla fritidsaktiviteterna för studenter. Kommunen ska inte lägga sig i 

universitetsverksamheten.  Få in studenterna i aktiviteter. Flera jobb.

Kvinna Vet inte

Man Lite fler bostäder så det blir bättre på bostadsmarknaden

Man

Jag tycker att människor med större livserfarenhet än vad jag har ska svara på den frågan och även då människor som 

bott i Luleå längre än vad jag har. Jag anser inte att jag har den livserfarenheten som krävs för att ge ett nyanserat svar.

Man Mer fritidsaktiviteter. Lite mer stadsliv i form av restauranger, etc.

Man Tillgänglighet på bostäder.

Kvinna Planera om Luleå city

Man Mer friluftsaktiviteter mer information. Lättare att få första boendet.



Man Bygga mer bygga hus bostadsrätter.

Man Jobbalternativ och mer prestigehögskola

Man Jag vet inte.

Kvinna Lättare att få bostad.

Man Fler bostäder.

Man Orten borde bli större.Mer högteknologiska jobb. Även högre löner.

Man Mindre hyrehus

Kvinna Lättare att få bostad och jobb. Bättre uteställen för ungdomar.

Kvinna Ja de skulle inte stänga alla förskolor

Kvinna Satsa på landsbygden. Satsa på barnomsorg och grundskola. Mindre enheter. Stoppa storskolan.

Kvinna Det går dåligt med bussar. Satsa mer på förskolor och dagis i närheten där barnen bor.

Man Sjukvårdssituationen. Norrbottniabanan.

Kvinna Vet ej

Kvinna Fler lägenheter. Bättre lokaltrafik. Bättre uteliv för studenter.

Kvinna Inte lägga ner skolor

Kvinna Vet ej.

Man Mer fritidsaktiviteter. Mer bussar till byarna.Mer roliga saker.

Man Fokusera mer på byarna och restaurera vägarna som är i byarna. Stäng inte ner skolorna.

Kvinna Bättre lokaltrafik till Bensbyn.

Kvinna

Bore bli mer progressiv i sitt jämställdhet när det kommer till den offentliga sektorn.  Främja den fristående kulturen.  

Jobba mer på säkerhetsaspekten vid bostadsområden, mer nattvakt och att belysning fungerar.  Förbättrad skolpolitik.  

Bostadsmarknaden.  Lokaltrafiken, bemötande och trafiksäkerhet.

Kvinna Mer säkerhet. Fler bostäder. Fler möjligheter till jobb

Kvinna

Mer av allt, hade varit kul med mer mångfald, de flesta är ganska lika, större städer är mer olika folk, roligare med mer 

mångfald och olika kulturer. Borde ta nara på naturen mer, göra fler naturslingor, små parker och utveckla löpslingor och 

cykelvägar mer

Kvinna

En större trygghet speciellt i vissa områden, själva kommunen tar tag i frågor som barnomsorg och skolfrågor så att det 

blir bättre utformat för alla slags elever.

Kvinna Kulturutbud och att småföretag får chansen att växa.

Kvinna Mer saker att göra, fler aktiviteter för alla åldrar och kategorier.



Kvinna

Hamnarna mer, det är en hamnstad och borde vara saluhallar, restauranger nere vid hamnen, mer av en hamnstad. Fler 

studentbostäder så att de kan bo kvar, inte flyttar från stan för att det inte finns lägenheter

Kvinna

Fortsätta satsa på universitetet. Få hamnarna i Luleå mer mysiga med gångstråk, restauranger etc. Mer bostäder. Fina 

arkitektur. Bättre kollektivtrafik, att bussarna går oftare. Mer grönområden, satsa på mer parker.

Man Bättre utbildningar, för mycket fokus på tekniskt, gärna jurist

Man Kommer inte på något

Man Vet inte

Man Vet ej.

Kvinna Lättare att få bostäder. Bättre skolpolitik. Bevara småskolor.

Man -

Man Boende och kommunikation. Differentierad bostadsmarknad.

Kvinna

Fler billiga bostäder. Politikerna måste börja lyssna på sina väljare. Fler jobb för folk med funktionsnedsättning. Inte 

avveckla skolor och förskolor i byarna.

Man Lättare att få bostad

Man Kommunikations näten och busstransporter. Utökande av bostäder, och uppfräschande av bostäder.

Kvinna Lättare att få bostad, svårt att ta sig till stan om man är utanför Luleå.

Man Arbetsmarknaden, kultur, restaurang och nattliv.

Man Fler lägenheter och jobb

Kvinna Vet ej.

Kvinna

Fler hyresrätter. Universitetet behöver integreras mer med samhället och företagen. Detta för att studenterna ska vara 

intresserade av att söka jobb och stanna kvar i Luleå.

Man Allt kan förbättras, men en helt okej stad. Ex mer attraktioner, för turister som kommer dit

Kvinna Bostadbristen

Man Centrum, ta till vara på vattnet.

Kvinna

Tryggheten om kvällarna. Gatlampor som inte tänds på kvällarna. Kommunikationer kan alltid förbättras, speciellt på 

helgerna.

Man Det hade varit bra med affärer som varit uppe senare på kvällen som exempelvis shoppingbutiker.

Kvinna Bostadsbristerna, de bygger mycket nytt men bostäderna blir för dyra, billigare bostäder.

Kvinna Bättre kommunikationer med tåg och till övriga Norrland.

Man Mer kultur med musik, teater, dans. Mer variation på restauranger. Bättre nöjesliv

Man Mer kultur



Kvinna Ingen aning

Man Vet ej

Kvinna

Satsa på fler icke-komersiella mötesplatser . Satsa mer på kulturutbud och ge stöd för de som vill genomföra 

arrangemang och har nya ideer. Göra det lätt för de som vill engangera sig och har ideeer. Lyssna på vad medborgarna 

säger på ett nytt sätt. Medborgardialoger når inte ut till folket..Fortsätta utveckla gång och cykelstråk. Ta vara på luleå 

usparna ( det som gör luleå unikt). Kan man göra något bra av att det t.ex blåsten?  Satsa mer på centrum och 

köpmantorget, så att det blir ett naturligt folkflöde dit. Mer belysning överallt. Belys mer stråk, var kreativ med lampor 

och elysning för det är mörkt stor del av tiden, för att uppmuntra folk att röra sig mer ute och ger mer trygghet.

Man Bättre kommunikationer.

Kvinna Mer fokus på naturen. Större kulturliv bl.a. musik. Bättre kollektivtrafik, speciellt mer bussar ut till byarna.

Man

Satsa på centrum, restauranger och butiker. Alla butiker dör nu. Satsa på fotbollskultur. Tryggheten av att hitta en 

bostad.

Man

Trafiksituationen borde lösas. Det är massa köer hela tiden. Dåliga farthinder. Mer att göra göra för att få folk att flytta 

hit, nu kan man bara gå ut på krogen.

Man Kultur. Lättare att hitta bostad. Bättre uteliv. Levande stadsliv

Man Mer bostäder, mer oficiella arrangemang och fler uteställen i centrala stan

Man Vet ej

Kvinna Utveckla bostadsmarknaden, bygga mera. och ta vara mer på naturen som finns runtomkring

Man Bättre direktflyg.

Man Att staden växer och att företag kommer hit.

Kvinna Kanske lättare att hitta en bostad.

Kvinna Göra det lättare att ta sig runt på cykel.

Man Vet ej

Kvinna

Vet inte.. men det är tråkigt att skolor och sådant läggs ned. tråkigt att ma inte kan bo utanför luleå om man vill ha nära 

till skola och barnomsorg

Kvinna Bättre kommunikation vintertid till sjukhus, hela sjukvården behöver utvecklas.

Man Ingen aning.

Man

Möjliga förbindelser är bedrövliga så som bussar, tåg. Flygförbindelsen mellan ex Luleå-Stockholm är jättebra. Knyta ihop 

norrland med bättre tågtrafik vore bra både i ett tids och miljöperspektiv. Finns få intressanta jobb för mig personligen

Kvinna Öppettider fler alternativ t ex 7-22 och mer öppenhet



Man Jobb

Man Tillgång till grönsaksbutik. Bättre kollektivtrafik. Allt är för lång ifrån varann, allt är för utspritt.

Man Att göra stan större.

Kvinna Lättare att hitta bostad. Räknas som student fast man går på folkhögskola.

Man Utökad bostadsalternativ, mindre köer

Kvinna Satsar på småskolor. Bättre förbindelse närliggande orter. Större öppenhet mellan medborgare och kommun

Man Bättre uteliv, mer krogar, mer dansställen

Kvinna Fler bussar, och att bussarna är oftare och senare på kvällarna. Och sätta ut fler soptunnor efter t.ex gångvägar

Kvinna Universitet och Högskola.Satsa på intressanta utbildningar och kultur. Bättre kommunikationer med buss tåg och flyg.

Man Fler och större nätverk av cykelvägar.

Man Mer bostäder

Man Vet ej

Man Mer folk borde flytta in

Man

Bättre kollektivtrafik, de går för sällan bussarna. Lite bättre stadsbild, som student är man mest ute på Porsön, hade 

gärna sett ett större utbud av barer och restauranger inne i centrum för att man skulle vara där oftare.

Man Satsning på universitetsområdet och runtomkring.

Kvinna Sätta in foten när det gäller grund- och förskoleverksamheter. Friskare miljö för barnen. bättre kommunikationer bussar,

Man Ingenting

Man Vet inte.

Kvinna Bättre buss, flyg och tågförbindelser. bättre förutsättningar att bo på landsbygd, skolor, förskolor nära

Kvinna

Kanske mer bostadsområden, borde växa mer. Fritids aktiviteter. Som föräldraledig saknade jag aktivitet att göra. 

Kollektivtrafiken är dålig, man klarar sig inte om man inte har bil i Luleå.

Man Bra stad , dock långt från min släkt.

Kvinna Fler sporthallar

Man Bättre kommunikationer regionalt.

Man Satsa mer på gamla områden, rusta upp gamla områden där.

Man Jag tycker att Luleå utvecklas hela tiden.

Man Kulturellt utbud och människor ska få vara som de är. Mera intressanta jobb.



Man Inte samma utbud av butiker och fritidsaktiviteter men det är förståeligt.

Man

Lägga ner projektet med ett stort högstadieskola.  Fler skolor. Gratis att åka längdskidor. Sänka hallhyra för föreningar.  

Sänka priset på badhuset. busslinje till Hällbacken. Bullerplank efter Bensbynvägen. Behålla så mycket vatten som möjligt 

i stan. tråkigt om man täpper igen vattendrag. tidtabeller ska finnas vid busshållplatserna. Det ska finnas en tidtabell vid 

varje busshållplats.

Man Ingen aning

Kvinna Utveckla hamnarna. Mera naturområden i centrum. Stadsarkitekturen är tråkig.

Man Arbetsmöjligheter efter civilingenjörsutbildning.

Man Bättre kommunikation mellan näringsliv, kommun och skolväsendet.

Man Lägre bostadspriser

Man Bättre kommunikationer med övriga sverige. mer ekonomisk tillväxt med fler företag och invånare.

Man Mer moderna lägenheter

Man Fortsätta utveckla synlig infrastruktur, t ex nya byggnader.

Man Bra som det är

Kvinna

Campusområdet och bostadsområdet borde utvecklas för att får studenterna att stanna kvar. Vissa områden som 

Storheden kanske inte har bussförbindelser till stan så bra.

Man Inte centralisering av skola

Kvinna Kommer inte på nåt nu

Kvinna Fler bostäder. Bättre kommunikationer, utöver flyget.

Man Vet ej

Kvinna Kollektivtrafiken.

Man Mer poliser.

Man Vet inte.

Man Större bostadsmarknad. Fler jobb. Fler spännande saker som händer.

Kvinna

Integrera universitetet med övriga staden, som skilt från övriga staden och skulle eventuellt relatera till att fler stannar. 

Satsa mer på kultur och inte bara idrott, mer musik och dans

Man IP vet ej

Kvinna Lättare att få bostad, mer shopping.

Man

Främja näringslivet och öka kommunikationer med tåg och flyg. Bygga fler idrottsanläggningar. Göra fler intressanta 

tomter tillgängliga för att bygga hus på.

Man Ingenting just nu.

Man Intressanta jobb. Rikare kulturutbud. Smidigare förbindelser till övriga städer.

Man För långa bostadsköer, för höga hyror.



Man Att Luleå ska fortsätta utvecklas och att det ska finnas intressanta jobb.

Man

Kommunen borde satsa på den kulturella verksamheter som fungerar och uppskattad. Sluta sälja av hyresrätter. Mer 

hyresrätter.

Man Mer jobbmöjligheter, mer aktiviteter, bra möjligheter till bostad

Man Staden skulle bli lite större. Fler butiker och fler restauranger.

Kvinna

Skaffa mer mysiga ställen för afolk att samlas. Inte bara kroger, utan ett ställe med mycket ljus och växter i och med att 

det är kallt på somrarna. Mer dagsljus

Man Fortsatt utveckling av universitetet och bättre järnvägskommunikation. Det går i rätt riktning annars.

Kvinna Grundskola - kvar på småorterna. fler jobb. ingen centralisering

Man Ingen aning. Kanske bättre tillgänglighet. Mindre biltrafik i centrum.

Kvinna Lättare att skaffa lägenhet

Man Intergrera universiteten mer med staden.

Kvinna Vet ej

Kvinna Det görs ganska mycket i jämförelse med andra ställen.

Man Vet inte

Man

Mer spännande arbetsuppgifter. Saker som passar in bättre på vad jag vill jobba med. Vore bra om familj och vänner 

bodde närmare.

Man Vet ej

Man Roligare jobb.

Man Arbetsmöjligheter inom mitt fält datateknik.

Man Satsa på välfärd, bättre öppenhet, bättre kommunal lokaltrafik.

Man Flytta hela orten söderut.

Man Större utbud varierande jobb.

Man Fler högskoleutbildningar och mer fritidsaktiviteter

Man IP vet ej

Man Vet ej.

Man Mindre exploaterad natur

Man Lite billigare nattåg. Starkare förbindelser med skidanläggningarna. Att kunna vara biloberoende.

Man Mer jobb mer bostäder

Man Bättre arbetsmarknad.

Kvinna Enklare att få bostad. Mer kulturutbud för barn och unga.

Man

Det måste bli bättre rent jobbmässigt. Försök att locka till sig internationella storföretag som vill satsa på det nordiska 

klimatet. Gör norrland mer attraktivt som turistmål än vad det är nu.



Man Jobbmöjligheter.

Man

Avståndet är ju svårt att flytta på men bättre kommunikationer till och från Luleå så som flyg och tåg. Billigare bostäder 

t.ex bostadsrätter.

Man Satsa mer på skolan. Bygg mer bostäder som vanligt folk har råd med.

Kvinna Vet inte.

Man

Satsa mer på näringslivet. Finns inte så många företag i närheten. Högre löner . Löneläget behöver höjas . väldigt lågt 

löneläge i Luleå.

Kvinna Färdigställa norrbotniabanan samt även bättre annan infrastruktur. Nya företagsetableringar. Upprustning av Forsön.

Man

Bygg fler bostäder men behåll naturen. Se till att inte få folk mot sig genom att bygga billiga, dåliga bostäder. Inför 

expressbuss mellan universitetet och stan.

Man Mer bostäder och lägre pris för mig student. Jobb efter examen var problematiskt.

Man Vet inte.

Man Att det faktiskt blir lättare att få bostad. Främst hyresrätter.

Man Mer shopping, nöjen  och saker att göra. Tråkig stad om man inte gillar skidor och snö.

Man Mer bostäder. Mer shopping.

Man

Det är väl närheten till andra städer. I södra Sverige så är det ju ganska när till allt. Att det är lättare att ta sig ut i 

skärgården.

Man Möjlighet till aktiviteter i anslutning till universitetet

Man Möjligheten att ta sig till Luleå på annat sätt än flyg.

Man Lättare att få bostad. Billigare bostäder. Mera fritids- & sportaktiviteter för unga och vuxna.

Man

Intressantare kulturliv i form av spelningar, men även större diversitet. Mer restauranger, mer olika typer av 

restauranger/uteställen och bättre nattliv. Mer butiker för shopping.

Man Att det ökar av arbetsplatser.



F12: Föredragen informationskanal - annat

Luleå kommuns hemsida

Hemsidor

8

Luleås hemsida

Kommer inte på något.

Evenemang.

Hemsida typ "Stockholm växer"



Skyltar ute på stan.

Posters

Via hemsida

En hemsida där allt publiceras (event, nyheter, osv)

Reklamskyltar på stan, på väg in till stan eller på 

bussen.

Affischer på anslagstavla däma lätt kan gå kolla

Mejlutskick

Skyltar

Via en app



Digiala tidningar

Internet

Broschyrer på bussar och i centrum.

Internet

Vanlig post

Kommunens hemsida och ute på nätet

Lokal-TV och Nationella Mediaplattformar

Hemsida

Tidningar digitalt



Via en app.

Fruktansvärt dålig hemsida för kommunen, utveckla 

den. Lättillgänglig information om politiska beslut mm.  

Mer användarvänlig.     Samt info i riksmedia.

Inte brev, digitala tjänster i allmänhet

Hemsida

Via hemsida

Internet googlar själv



Hemsida

Tar reda på själv

Lokala nyheter Norrbotten, SVT Play, media i stort sätt

Gemensam facebooksida eller luleåapp

Digitala lösningar

Hemsida

Offentliga anslagstavlor

Webbsidor med teman "händer i Luleå"

En webbsida där man får läsa information själv, som 

är väl uppdaterad.



Kommunens hemsida

Internet

App

Kommunens hemsida

Att det fanns en app med kommuniformation

Post

Kommunens hemsida



En app där man kan få info om staden.

Hemsida

En hemsida ej pappersform all information samlad på 

samma ställe.

Via en egen hemsida.

I stadskärnan och i gallerior.

Hemsidor

Vänner

Brev

Hemsida



Kommunla hemisdan.

Internet

Stadsbladet som nyhetsbrev

TV på bussen, reklam på stan

Mail

Webbsida

Söker själv info

Vet inte alls

Nyhetsbrev

Internet

Hemsida



Hemsida

Kommunens hemsida

Nya evenemang

Söker information på internet

Affischer på stan eller på Campus.

Reklam på bussar och stationer



Reklam i TV.

Kommunens hemsida

Posten

Nyhetssidor

Hemsidor av Luleå kommun

Kommunens hemsida.

Annonstavlor

Gratis tidningar dom tidigare gett ut vore bäst.



Från släkt och vänner.

Söker själv på internet.

Genom vänner

Vet ej

Internet

Information från folk som bor där. Inga kampanjer, de 

stör bara.

Turistsida på webben



Någon app med pushnotiser.

På internet

Vet ej

Mail

Vet ej

Nyhetspoddar t ex Abtondbladet

Hemsida



Hemsida

Via en app

Affischer

Anslagstavlor.

Annonser

Lokaltidning som är gratis på internet.



Via hemsida

Post

Anslagstavlor.

Onlinetjänster

Det man hör från vänner räcker.

Affisher

Reklam på stan.

Kommunens hemsidan

Informations skyltar

Luleå app

Hemsida



Gratistidning

Anslagstavla centralt

Hemsida

Hemsida.

I brevlådan

Hemsida

Luleå Kommuns hemsida

Vet ej



Hemsida.

Kommunens hemsida

Någon hemsida vad som helst, tänker inte komunens 

och  där man kan se vad som händer

Skärmar på bussen eller stan.

Vet inte vad som är bäst.

Kommunhemsida

Uppdatering på hemsida

Hemsida.

Kommunens blad.



Brev.

Bibloteket

Affischer ute, det här händer då, som loppis osv, man 

är inte på internet hela tiden så vore bra att se det 

spontant utomhus

Webben, om jag googlar ska det komma upp, ex 

kommunens hemsida

På webben

Traditionell post. Absolut inte sociala medier det är 

ren skit.

Digitala tidningar och webbaserade tidningar



Mail

App, något som ploppar upp

Gratistidning

Hemsida : Luleå.se

Epost

Banderoll om jubileum t ex, skyltar

Eget initiativ via Internet (själv söka upp 

informationen).

Hemsida

Annonser från staden själv, reklam i exempelvis 

busskurer, att de marknadsför sig mer



Internet

Brev

Via hemsida

Hemsida.

Via hemsida.

Via vänner

Släkt och vänner och affischer på stan.

Mail

Luleås hemsida

Hemsida som redan finns.

Nån APP

Internet



Posters på stan eller gatupratare, hemsida, 

nyhetsbrev

Hemsida

Hemsida

Hemsidan

8

Officiell hemsida

Kommunens hemsida



På reklamplatser i offentliga platser

Nyheter

Webben

Maillista

Kommunens hemsida

Kommunen lägger upp via Facebook exempel



Djungeltrumman

Via Facebook.

Post

Brev

Via en app.

Luleås egna hemsida

Pappersbrev hem.

Anslagstavlor, information på kollektivplatser

Information på offentliga platser.

Att man visar upp sig som kommun.

Via nätet

En app för Luleåbor

Informativt litet brev.

Mail.



Släkt och vänner

Hör från folk

Hemsida

Via universitetet

Nyhetsbrev

Hemsida

Hemsidor

Nyhetssiter



Få beslutsfattare att börja prata med personer som 

driver poddar. Bygga upp en levande kommun. Finns 

många poddar där man kan få uppmärksamhet genom 

genom samtal o diskussioner

På komunens hemsida

Hemsidan.


