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Introduktion
Nedan följer Miklos iakttagelser kring Jordbruksverkets fråga i undersökningen Sveriges
miljonprogram 2014. De resultat som vi har sett som mest relevanta är uppmärksammade,
samt de resultat där kön, bakgrund eller boenderegion spelat roll för hur respondenterna
svarat.

Bakgrundsdata
•

53 % kvinnor och 47 % män

•

72,5% har båda sina föräldrar födda i Sverige

•

Nästan en tredjedel har avslutat 3-årigt gymnasium (30,7%) och ytterligare 42,8 %
har avslutat högskola (17,2% tvåårig och 25,6 % längre än två år). Notera att
undersökningen även vänder sig till de som fortfarande går i gymnasiet. 9,8 % i
undersökningen är i åldern 14-22 år.

•

Flest heltidsarbetande (35,7 %), pensionärer (24,5 %) och studerande (16,5 %). Dock
färre arbetande, egen företagare och föräldrarlediga samt fler studerande, pensionärer,
arbetssökande och långtidssjukskrivna jämfört med svenska snitte, hämtat från SIFO:s
rikstäckande undersökning ”Sverige Nu 2011” ställd till svenskar 15-79 år.

•

En tredjedel jobbar inom privata sektorn (33,2%), en sjättedel inom den kommunalaoch landstingssektorn
(15,3%) och 5,2 % inom den statliga sektorn. Medelinkomsten är 19.336 kr / månad

Jordbruksverkets fråga
1. Skulle du kunna tänka dig att bo på landet?

Ja, jag vill bo på landet
Ja, jag kan tänka mig att bo på landet
Kanske, men bara under en period av livet
Nej









12,1%
31,6%
27,4%
29,0%

Västsverige är totalt sett mest skeptiska till att bo på landet – 31,8% svara nej följt av
Stockholm där 30,1% svarar nej. Minst skeptiska är Småland med öar (33
respondenter) där 18.2% svarar nej.
De som helst vill flytta till landet och svarar ”Ja jag vill bo på landet” är Norra
mellansverige, Norrland och Östra Mellansverige
Bland könen svarar fler män ”Ja, jag kan tänka mig att bo på landet” än kvinnorna
(34,7% vs 28,9%) medan fler kvinnor svarar ”Kanske, men bara under en period av
livet” (31,5% vs män 22,7%). Sammantaget är ungefär lika många män som kvinnor
positivt inställda till att bo på landet.
Åldern 23-35 mest positiva till att flytta till landet. Gruppen 56-74 minst positiva.
Ingen skillnad mellan boende med föräldrar födda i Sverige och i andra länder
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