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Drömbarometern 2010 
Svenska folkets livsdrömmar - per län 
 
 
Utmärkande skillnader mellan Sveriges län 
  
Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna nedan beskriver de allra 
vanligaste drömmarna i varje län, i år och ifjol.  
 
En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för 
följande län och drömmar: 
 

• I Halland drömmer man i större utsträckning om ekonomiskt oberoende, att vinna 
pengar samt bättre balans mellan jobb och fritid än i andra län 

• I Stockholm är drömmen om ekonomiskt oberoende starkare än i andra län 
• Drömmen om att resa är starkare i Dalarna jämfört med andra län 
• I Västra Götaland drömmer man i större utsträckning om en framgångsrik karriär än i 

andra län 
• I Värmland utmärker sig drömmen om att hitta kärleken jämfört med flera andra län 
• I Blekinge drömmer man i mindre utsträckning om ekonomiskt oberoende än i andra 

län 
• I Västerbotten drömmer man mer om att bilda familj, förändra världen och bekämpa 

fattigdomen än i andra län 
• I Norrbotten och Södermanland drömmer man i större utsträckning om att hitta 

kärleken än i andra län. Bilda familj och flytta utomlands är också utmärkande som 
starkare drömmar i dessa län 

• I Östergötland drömmer man mer om att bli proffs inom idrott än i andra län 
• I Kronobergs län drömmer man mer om att få jobb än i andra län 
• I Kronoberg och Jämtland är drömmen om att få äga sitt hem starkare än i andra län 
• På Gotland drömmer man i större utsträckning än andra län om att få satsa på sin 

hobby 
 

 
Drömbarometerns topplista i varje län 

 
Blekinge 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Barn, familj, partner 
3. Ekonomiskt oberoende 
4. Vinna pengar 
5. Resor / bättre boende 

 



2009 
1. Ekonomiskt oberoende 
2. Bättre boende 
3. Friskt och långt liv 

 
I Blekinge drömmer man i mindre utsträckning än andra län om ekonomiskt oberoende. Här 
är man också mest optimistisk att drömmen kommer att gå i uppfyllelse (82,7%). 
 
 
Dalarna 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Resor, flytta utomlands 
4. Jobb & karriär  
5. Barn, familj, partner 

 
2009 

1. Vinna pengar 
2. Resor och ekonomiskt oberoende 
3. Friskt, långt liv samt bättre boende 

 
I Dalarna är drömmen om att resa starkare än i andra län. Drömmen håller i sig sedan ifjol.  
 
 
Gotland 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Bättre boende 
4. Barn, familj, partner 
5. Få satsa på sin hobby 

 
2009 

1. Friskt, långt liv samt ekonomiskt oberoende 
2. Resor 
3. Jobb & karriär 

 
På Gotland drömmer man mer om att få satsa på sin hobby än i något annat län. Drömmen 
om jobb och karriär är inte lika stark som ifjol och dalar från tredje till sjätte plats.  
 
 
Gävleborg 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Jobb & karriär 
4. Resor, flytta utomlands 
5. Barn, familj, partner 

 



2009 
1. Resor 
2. Jobb & karriär 
3. Friskt och långt liv samt ekonomiskt oberoende 

 
Halland 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Vinna pengar 
4. Resor, flytta utomlands 
5. Bättre balans mellan jobb och fritid samt barn, familj, partner  

 
2009 

1. Jobb & karriär 
2. Resor 
3. Friskt, långt liv samt ekonomiskt oberoende 

 
Halland är det län där man drömmer allra mest om att vinna pengar och att bli ekonomiskt 
oberoende. Drömmen om bättre balans mellan jobb och fritid är också utmärkande i Halland.  
 
 
Jämtland 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Vinna pengar 
4. Resor, flytta utomlands 
5. Bättre boende 

 
2009 

1. Friskt och långt liv 
2. Resor 
3. Jobb & karriär 

 
I år drömmer Jämtlänningarna om att vinna pengar i större utsträckning än alla andra län, 
förutom Halland.  2009 var det tvärtom. I Jämtland är också drömmen om att äga sitt eget 
hem starkare än i andra län, förutom i Kronoberg.   
 
 
Jönköping 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Vinna pengar 
4. Barn, familj, partner 
5. Jobb & karriär 

 
2009 

1. Friskt och långt liv 
2. Jobb & karriär 
3. Bättre boende 

 
 



Kalmar 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Vinna pengar 
4. Resor, flytta utomlands 
5. Jobb & karriär 

 
2009 

1. Resor 
2. Friskt, långt liv samt vinna pengar 
3. Bättre boende 

 
I Kalmar drömmer man i mindre utsträckning om att hitta kärleken jämfört med andra län. 
Drömmen om jobb och karriär har ökat i Kalmar, något som man ifjol drömde mindre om 
jämfört med andra län. I Kalmar län tror man i minst utsträckning på att drömmen kommer att 
gå i uppfyllelse (51,4%).  
 
 
Kronoberg 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Jobb & karriär 
4. Barn, familj, partner och bättre boende 
5. Vinna pengar 

 
2009 

1. Ekonomiskt oberoende 
2. Resor 
3. Friskt och långt liv 

 
I Kronobergs län drömmer man mer om att få jobb och att äga sitt eget hem än i något annat 
län. Resor har dalat bland drömmarna i Kronoberg, från andra till åttonde plats. 
 
 
Norrbotten 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Barn, familj, partner och Bättre boende 
4. Resor, flytta utomlands 
5. Vinna pengar 

 
2009 

1. Ekonomiskt oberoende 
2. Jobb och karriär  
3. Bättre boende 

 
Ett långt och friskt liv har gått upp som största dröm i Norrbotten från att ha utmärkt sig som 
något man drömmer mindre om än andra län 2009. Dessutom drömmer man mer än i andra 
län om att hitta kärleken och att flytta utomlands.  
 
 



Skåne 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Resor, flytta utomlands 
4. Vinna pengar 
5. Satsa på sin hobby 

 
2009 

1. Resor 
2. Jobb och karriär 
3. Friskt och långt liv 

 
I Skåne drömmer man i minst utsträckning om att hitta kärleken jämfört med andra län. De 
tre högsta drömmarna är de absolut vanligaste i länet, sedan är det en markant skillnad på 
antal svar ned till den fjärde vanligaste drömmen, att vinna pengar. 
 
 
Stockholm 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Resor, flytta utomlands 
4. Barn, familj, partner  
5. Bättre boende 

 
2009 

1. Resor 
2. Friskt och långt liv samt vinna pengar 
3. Jobb och karriär 

 
I Stockholm drömmer man i större utsträckning än andra län (förutom Halland) om 
ekonomiskt oberoende. 2009 var det tvärtom; det var en av de minst vanligaste drömmarna. 

 
 
Södermanland 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Barn, familj, partner  
3. Ekonomiskt oberoende 
4. Jobb & karriär 
5. Vinna pengar och bättre boende 

 
2009 

1. Resor 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Barn, familj, partner 

 
Resdrömmarna från ifjol har fått ge plats åt hälsan i Södermanland. Sörmlänningar drömmer 
om att hitta kärleken i större utsträckning än man gör i de flesta andra län. Detsamma gäller 
för att äga sitt hem och bekämpa fattigdomen. En framgångsrik karriär utmärker sig också 
som dröm i Södermanland jämfört med andra län.  
 
 



Uppsala 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Barn, familj, partner  
4. Resor, flytta utomlands 
5. Vinna pengar  

 
2009 

1. Friskt och långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Resor 

 
 
Värmland 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Barn, familj, partner 
4. Vinna pengar 
5. Resa, flytta utomlands 

 
2009 

1. Ekonomiskt oberoende 
2. Friskt och långt liv 
3. Resor 

 
Att hitta kärleken är den tredje vanligaste drömmen i Värmland. Det är också en utmärkande 
stark dröm i förhållande till andra län.  
 
 
Västerbotten 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Barn, familj, partner  
4. Resor, flytta utomlands 
5. Förändra världen 

 
2009 

1. Friskt och långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Resor 

 
I Västerbotten drömmer man i större utsträckning än alla andra län om att bilda familj och 
förändra världen.  
 
 
Västernorrland 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Vinna pengar 
4. Barn, familj, partner  



5. Jobb & karriär 
 

2009 
1. Friskt och långt liv 
2. Resor 
3. Jobb och karriär 

 
Västmanland 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Barn, familj, partner 
4. Bekämpa fattigdomen 
5. Resor, Vinna pengar och Jobb & karriär 

 
2009 

1. Friskt och långt liv 
2. Jobb och karriär 
3. Resor 

 
Västmanland är det län som i störst utsträckning (tillsammans med Södermanland) drömmer 
om att bekämpa fattigdomen. Att bilda familj är också en utmärkande stark dröm, precis som 
i Västerbotten och Norrbotten.  
 
 
Västra Götaland 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Jobb & karriär 
4. Vinna pengar 
5. Barn, familj, partner  

 
2009 

1. Jobb och karriär 
2. Resor 
3. Ekonomiskt oberoende 

 
Resedrömmarna har fått ge plats åt en framgångsrik karriär. I Västra Götaland drömmer 
man mer om karriär än andra län. En stark dröm som håller i sig över tid.  

 
 
Örebro 
2010 

1. Friskt, långt liv 
6. Ekonomiskt oberoende 
7. Barn, familj, partner  
8. Vinna pengar 
9. Resor, flytta utomlands 

 



2009 
1. Ekonomiskt oberoende 
2. Jobb och karriär 
3. Friskt och långt liv 

 
Att hitta kärleken har tagit plats bland Örebroarnas drömmar i år framför jobb och karriär som 
var på topplistan ifjol. Örebro är det län där man i minst utsträckning drömmer om ett långt, 
friskt liv jämfört med i andra län. 
 
 
Östergötland 
2010 

1. Friskt, långt liv 
2. Ekonomiskt oberoende 
3. Barn, familj, partner  
4. Jobb & karriär 
5. Resor, flytta utomlands och Vinna pengar  
 

2009 
1. Resor 
2. Friskt och långt liv 
3. Ekonomiskt oberoende 

 
Drömmen om att bli proffs inom idrott är starkast i Östergötland, en dröm som har väldigt 
svag närvaro i alla andra län. Kärleken (barn,familj, partner) är en starkare dröm i 
Östergötland än ifjol och har puttat ned resor från högsta drömtoppen. Östgötarna drömmer 
dessutom i väsentligt mindre utsträckning om ett långt, friskt liv för sina nära och kära.  
 
 
Vill du se undersökningen i sin helhet eller få mer information, kontakta: 
Birgitta Bosell-Biström, varumärkeschef Lotto, 070-647 47 61 eller 
birgitta.bosell@svenskaspel.se 
Theres Lakso, PR-ansvarig Lotto, 076-844 87 10 eller theres.lakso@svenskaspel.se 
 
 
Om undersökningen 
Drömbarometern är en rikstäckande undersökning med 2100 respondenter i åldrarna 15 år 
och uppåt. Den är genomförd under oktober månad 2010, som en webbenkät via TNS 
SIFOs webbpanel bestående av drygt 100 000 personer. Undersökningen gjordes för första 
gången 2009. 
 


