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Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv
Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och
drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende i länet ljust på den
egna ekonomin och är vid god hälsa. Det visar den medborgarundersökning som
Länsstyrelsen i Stockholm givit Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att
genomföra för att undersöka hur invånarna i länet upplever sin vardag, ser på
samhällsinstitutioner och vad man tror om framtiden.
Nytt för årets undersökning är att undersökningen även innefattar värden för kommunerna och stadsdelarna
i Stockholms stad. Mot bakgrund av att det inte finns några jämförelsesiffror från tidigare år för kommuner
och stadsdelar bör man vara försiktig med allt för långtgående slutsatser i de delarna.

Sammanfattande tabell för länet
Tabell 1

Stämmer mycket eller ganska bra (%)
2011
2013
2015

Är på det hela taget nöjd med det liv jag lever

91,7

91,4

91,6

Trivs med mitt boende
Min fritid är meningsfull
Jag trivs på min arbetsplats
Är nöjd med den egna ekonomin*
Det allmänna hälsotillståndet är bra*

91,9
86,8
90,0
80,0
95,7

91,9
85,1
91,3
79,8
94,9

91,2
85,2
89,7
81,1
94,4

*Ekonomin innefattar även svarsalternativet "till viss del" och hälsan alternativet "någorlunda"

Även om siffrorna kan skifta något över åren så är skillnaderna mycket små och det samlade intrycket blir
att stockholmare har en stabilt mycket positiv uppfattning om livssituationen även om det finns områden
som kan förbättras, exempelvis buller, luftföroreningar och trafiksituationen. I det följande redovisas lite
mer detaljerat inom ett antal områden som undersökningen omfattat.

Nöjda med livet
Drygt nio av tio länsbor är på det hela taget nöjda
med det liv de lever. Mer än var tredje betecknar
sig som mycket nöjd. Att länsborna överlag är
nöjda med sina liv är ett resultat som står sig
jämfört med både 2013 och 2011 då frågan
ställdes första gången. Kvinnor något mer mycket
nöjda än män men sammantaget är skillnaden
marginell. Äldre mer nöjda än yngre och personer
med svensk bakgrund mer nöjda än personer med
utländsk bakgrund, Andelen som inte är nöjd
varierar mellan 6 procent bland de äldre mellan

65-85 år och 12 procent bland dem med utländsk
bakgrund.

Trivs med boendet
Bostadsbrist och höga boendekostnader är
ständigt aktuella frågor i Stockholms län. Detta
till trots så trivs de allra flesta länsbor, drygt nio
av tio, med sitt boende och drygt hälften anger att
de trivs mycket bra. Missnöjdhet med boendet är
inte jämnt fördelat mellan länsborna, mer än var
tionde av de unga i åldrarna 18-30 och 15

äldre, bland dem under 30 ser knappt var femte
det som oviktigt. En överväldigande majoritet
anser även att de har natur/grönområde på
bekvämt gångavstånd från bostaden, drygt 4
procent anger att de inte har det. Äldre betonar
främst vikten av att boendet är ljust och öppet, 69
procent ser det som mycket viktigt. De yngre
lägger störst vikt vid närhet till kollektivtrafik
vilket 73 procent ser som mycket viktigt. Av
kvinnor anser 70 procent att närhet till
kollektivtrafik är mycket viktigt att jämföra med
män där endast 54 procent tycker att det mycket
viktigt. En skillnad som också återspeglar sig i
könsskillnaderna i färdsättet till och från
arbete/studier.

procent bland dem med utländsk bakgrund trivs
inte med sitt boende. Motsvarande andel bland de
äldsta mellan 65-85 är 6 procent.
Den lägre trivseln bland yngre och de med
utländsk bakgrund kan delvis ha att göra med
trångboddhet. Mer än var fjärde av de yngre och
knappt var fjärde med utländsk bakgrund
upplever sig trångbodda medan motsvarande
andel bland de äldsta är 6 procent. Trots att länet
årligen växer med runt 35 000 invånare och
bostadsbyggandet släpar efter så har inte andelen
som upplever sig trångbodda ökat annat än
marginellt utan ligger relativt stabilt runt 17-19
procent.

Godtagbar boendekostnad
Trots det höga kostnadsläget i Stockholm tycks
många tycka att det ändå är värt det, eller har
förmånen att personligen inte vara allt för
påverkade. Tre av fyra länsbor tycker att deras
månadskostnad för boendet är godtagbar, en ökad
andel med närmare 5 procentenheter jämfört med
såväl 2011 och 2013. Förändringen är relativt
jämnt fördelad över åldersgrupperna men något
högre för män än för kvinnor, 6 respektive 3
procentenheter. En av fyra finner inte kostnaden
godtagbar. Även när det gäller boendekostnaden
hör de med utländsk bakgrund till de minst nöjda.
De i sammanhanget mest nöjda är de med svensk
bakgrund samt de mellan 65-85.

Var fjärde har problem med buller,
luftföroreningar och nedskräpning
Var fjärde länsbo ser buller, luftföroreningar och
nedskräpning som problem i sin boendemiljö.
Personer med utländsk bakgrund upplever oftare
problem jämfört med dem med svensk bakgrund
och detsamma gäller äldre i förhållande till yngre.
Tre av tio ser trafiksituationen kring boendet som
ett problem men såväl yngre som äldre har något
bättre siffror jämfört med 2013. På totalnivå är
siffrorna något sämre jämfört med 2013.
Fler är kritiska till den offentliga miljön. Runt 46
procent upplever att buller och luftföroreningar är
påtagliga problem och 52 procent upplever
nedskräpning som ett påtagligt problem i länets
offentliga miljö. Bullerproblemet upplevs ungefär
lika stort i samtliga grupper, något lägre för äldre.
När det gäller trafiksituationen är det än värre.
Bland de i åldern 31-64 ser 64 procent
trafiksituationen som ett stort problem.
Motsvarande andelar bland de äldre och de med
utländsk bakgrund ligger runt 50 procent. Av de
yngre tycker idag 57 procent att det är ett problem
vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört
med 2013.

Gärna ljust och öppet
Det allra viktigaste i boendemiljön är enligt
länsborna att det är ljust och öppet. Samtliga
grupper ligger över 90 procent. Andra aspekter
som minst nio av tio länsbor upplever som viktiga
är närhet till kollektivtrafik, att det är tyst och
lugnt, närhet till affärer och service samt närhet
till natur, grönområden och parker. Naturnära
läge är dock något som främst värdesätts av de

Faktaruta:
Undersökningen – som genomfördes februari-juli 2015 – omfattade ett urval på cirka 15 000
personer i åldrarna 18-85 år, med en svarsfrekvens på 42 procent. Redovisningen i tidigare
undersökningar har omfattat 3 åldersgrupper, kön och svensk respektive utländsk bakgrund. Det
ökade urvalet i årets undersökning har även möjliggjort redovisning efter kommun och stadsdel
dock utan någon underindelning. I tidigare undersökningar har en äldre definition av svensk och
utländsk bakgrund använts varför jämförelser mot 2011 och 2013 inte är möjligt för de
redovisningsgrupperna. Mer detaljerad information om konfidensintervall, felmarginaler med
mera finns på Länsstyrelsens webbplats i anslutning till denna sammanställning.
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Tabell 2
Stämmer mycket bra

Hur upplever du miljön kring ditt boende?
Buller är ett stort problem
Stämmer ganska Stämmer ganska Stämmer mycket
Ingen
bra
dåligt
dåligt
uppfattning
2013
2015
2013
2015
2013
2015
2013
2015

2013

2015

Samtliga

6,2

6,9

17,8

17,3

34,0

33,6

38,5

39,0

3,5

3,2

Kvinna
Man

5,8

7,9

17,7

16,0

32,1

33,4

40,3

39,4

4,0

3,3

6,6

5,9

18,0

18,7

35,8

33,8

36,7

38,6

2,9

3,1

18-30
31-64
65-85

6,0
6,5
5,7

6,1
8,0
4,1

17,6
17,4
19,6

15,7
17,2
19,9

37,1
33,4
32,0

33,9
33,9
32,2

36,9
39,6
37,0

40,1
38,7
38,4

2,5
3,2
5,6

4,1
2,2
5,3

Svensk
bakgrund
Utländsk
bakgrund

5,3

16,0

34,5

42,1

2,0

10,3

20,1

31,6

32,4

5,6

Tabell 3
Stämmer mycket bra

Hur upplever du den offentliga miljön?
Buller är ett stort problem
Stämmer ganska Stämmer ganska Stämmer mycket
Ingen
bra
dåligt
dåligt
uppfattning
2013
2015
2013
2015
2013
2015
2013
2015

2013

2015

Samtliga

11,3

12,6

34,5

33,0

35,1

34,5

13,6

14,5

5,5

5,4

Kvinna
Man

12,6
10,0

13,4
11,8

34,6
34,3

32,3
33,7

33,1
37,2

33,3
35,8

13,8
13,5

15,1
13,9

6,0
4,9

6,0
4,7

18-30
31-64
65-85

8,9
11,8
12,6

12,8
13,1
10,6

36,3
35,2
29,8

30,6
34,7
30,7

37,0
35,6
31,0

38,3
33,6
32,6

12,6
12,7
17,9

13,6
13,9
17,7

5,1
4,6
8,7

4,7
4,7
8,5

Svensk
bakgrund
Utländsk
bakgrund

11,9

34,0

36,3

13,1

4,7

14,1

31,0

30,8

17,4

6,8

nöjda. 6 procent är mycket missnöjda vilket dock
är 2 procentenheter lägre än 2013. Som framgår
av diagram 1 finns skillnader både mellan män
och kvinnor och mellan dem med svensk
respektive utländsk bakgrund. De allra största

Majoriteten nöjd med sin ekonomi
Drygt 81 procent av länsborna är till viss del
nöjda eller bättre med den egna ekonomin. 54
procent är nöjda varav 14 procent är mycket
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andelen mycket missnöjda har sjunkit med 3
procentenheter.

skillnaderna
finns
dock
mellan
olika
åldersgrupper. Bland de yngre är 39 procent
nöjda med sin ekonomi vilket ska jämföras med
59 och 55 procent bland de medelålders och
äldre. Knappt var fjärde i åldern 18-30 är mer
eller mindre missnöjd med sin ekonomi men

Diagram 1. Hur nöjd är du med din ekonomi?
31-64 år
Svensk bakgrund

Mycket nöjd

Man

Ganska nöjd

65-85 år

Till viss del nöjd

Kvinna

Ganska missnöjd

Utländsk bakgrund
18-30 år
0%
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medan de äldre kommer upp i 75 procent som
aldrig har sådana problem. 71 procent av
personerna med svensk bakgrund har aldrig
problem med räkningarna och motsvarande siffra
för personer med utländsk bakgrund är 47
procent.

Var fjärde invånare klarar inte en
oväntad utgift på 11 000 kronor
Knappt sju av tio länsbor uppskattar att de skulle
klara av att inom en månad betala en oväntad
utgift på 11 000 kronor, utan att låna eller be om
hjälp. Drygt var fjärde skulle inte klara av det och
5 procent är osäkra. Utgiften är svårast bland de
yngre där fyra av tio inte skulle klara av
betalningen jämfört med två av tio bland de äldre.

Yngre mest oroliga över sin ekonomi
Nära var fjärde länsbo mellan 18-30 år känner sig
alltid eller ofta orolig över den egna ekonomin
och andelen är nästan ungefär lika hög bland de
med utländsk bakgrund. Sett till hela länet är det
17 procent som känner denna oro. Minst oroliga
är de äldre mellan 65 och 85 år där knappt var
tionde alltid eller ofta känner oro för den egna
ekonomin. Kvinnor känner större oro än männen,
20 respektive 14 procent.

Könsskillnaderna till männens fördel är
fortfarande påtagliga och har ökat jämfört med
2013, möjligen till någon del beroende på att
summan var 8 000 kronor 2013. 71 procent av
männen jämfört med 63 procent bland kvinnorna
skulle klara utgiften. Personer med utländsk
bakgrund är den grupp som skulle ha svårast att
klara en sådan utgift. Den gruppen har också den
största andelen osäkra.

Positiv till den egna ekonomin
När länsborna bedömer hur den egna ekonomiska
situationen utvecklats under de senaste 1-2 åren
anser 33 procent att den förbättrats, 49 procent att
den förblivit ungefär den samma och 18 procent
att den försämrats. Ett något förbättrat resultat
jämfört med när motsvarande fråga ställdes 2011
och 2013. Små förändringar i samtliga grupper.

Två av tre har aldrig svårt att betala
räkningar
En majoritet om 63 procent av länsborna har
aldrig svårt att betala sina räkningar. Lägger man
till de som endast sällan har problem ökar
andelen till 82 procent.

… och till både kommunens och
landets ekonomi

När det gäller räkningar är skillnaden mellan
könen liten samtidigt som skillnaden kopplat till
ålder och bakgrund är desto större. 52 procent av
de yngre har aldrig problem med räkningarna

När länsborna ombeds göra motsvarande
bedömningar om hur den egna kommunens
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ekonomi utvecklats är uppfattningen ungefär
densamma som den egna ekonomin. Knappt 19
procent upplever att den försämrats vilket är cirka
3 procentenheter färre jämfört med 2013.
Samtidigt så har drygt 4 av 10 ingen uppfattning.
Den yngre gruppen är den som har lägst andel
som anser att kommunens ekonomi försämrats,
drygt 11 procent medan motsvarande siffra för
gruppen äldre är 24 procent.

Arbetet trivsamt och meningsfullt
Liksom vid boendet trivs nio av tio på sin
arbetsplats. Bland de äldre mellan 65 och 85 år
arbetar visserligen bara knappt var tionde person
men dessa är också de som trivs allra bäst, 94
procent varav 66 procent trivs mycket bra. Även
när det gäller arbetsuppgifterna uppskattar knappt
nio av tio länsbor att de trivs med dem.
Att arbetet upplevs meningsfullt är en känsla som
nio av tio stockholmare delar. Var tionde
upplever dock arbetet som mer eller mindre
meningslöst och bland unga och invånare med
utländsk bakgrund är andelarna 20 respektive 15
procent.

Generellt är fler skeptiska när man skattar
Sveriges ekonomi men andelen som anser att den
försämrats har minskat från 36 till 32 procent
men ligger fortfarande dubbelt så högt jämfört
med 2011.

Mer än var fjärde har ett jobb som inte
matchar utbildningen

Yngre (25 procent) och personer med utländsk
bakgrund (30 procent) har lägst andel som anser
att landets ekonomi försämrats. Högst andel med
38 procent återfinns i gruppen äldre.

Knappt 3 av 10 arbetande anser att arbetet inte
motsvarar den utbildning man har. Bland yngre är
det hela 41 procent som upplever att arbetet inte
motsvarar utbildningen. Män i högre grad än
kvinnor, 30 respektive 26 procent.

Var tredje tror på bättre ekonomi för
egen del men är mer skeptiska till
landets

Svarsmönstret är snarlikt när det gäller huruvida
man jobbar i en bransch som motsvarar ens
utbildning. Sju av tio anser sig göra det medan 28
procent inte gör det. 4 av 10 mellan 18 och 30
arbetar inte i en bransch som motsvarar
utbildningen vilket är en ökning med nästan 6
procentenheter jämfört med 2013 men ungefär i
paritet med 2011.

När det gäller framtiden för den egna ekonomin
är de som är optimistiska dubbelt så många som
de som är pessimistiska, 37 procent tror att den
egna ekonomin kommer att förbättras under de
kommande fem åren och 18 procent tror att den
kommer att försämras. Knappt hälften, 45
procent, tror att ekonomin i huvudsak kommer att
vara oförändrad. De yngre är markant mer
optimistiska jämfört med de äldre, 72 respektive
4 procent tror att den egna ekonomin ska
förbättras. Personer med utländsk bakgrund är
något mer optimistiska än personer med svensk
bakgrund, 39 procent respektive 36 procent.
Förändringar jämfört med 2013 är marginella i
samtliga grupper.

Genomgående är att förändringarna visar på en
nedgång med cirka 2 procentenheter jämfört med
2013 men ungefär på samma nivå som 2011.
Undantaget är – förutom de unga i föregående
stycke – andelen av de svarande som arbetar heleller deltid som är något högre jämfört med såväl
2013 som 2011.

Länsborna är betydligt mer pessimistiska när det
gäller landets och den egna kommunens framtida
ekonomi. Knappt en av tio tror att kommunens
ekonomi kommer att förbättras medan knappt var
fjärde tror på försämringar. Motsvarande andelar
när det gäller landets ekonomi är 11 och 35
procent. Runt var tredje har ingen uppfattning i
frågan. Den mer pessimistiska synen på landets
ekonomi har förstärkts rejält jämfört med 2013.
Andelen som tror att landets ekonomi kommer att
försämras har ökat med knappt 10 procentenheter
och motsvarande siffra för kommunens ekonomi
är 4 procentenheter.

20 procent oroar sig för arbetslöshet
Var femte arbetande oroar sig för arbetslöshet och
bland de yngre är andelen drygt var fjärde och
bland de med utländsk bakgrund är andelen
knappt var tredje.

God hälsa
79 procent av länets invånare bedömer sin egen
hälsa som mycket eller ganska bra. 15 procent
klassar den som någorlunda och 6 procent som
mer eller mindre dålig. Det är vanligare att äldre
och personer med utländsk bakgrund beskriver
sitt hälsotillstånd som någorlunda eller dåligt. I
gruppen yngre är det 97 procent som bedömer
5

lägger man till de som bara cyklar några enstaka
gånger om året blir det över hälften. Drygt var
femte cyklar minst en gång i veckan.

hälsan som någorlunda eller bättre. Kvinnor oroar
sig mer än män, 23 procent respektive 16 procent.
På det hela taget är dock värdena relativt lika
2013 och marginellt lägre än 2011.

Trängsel och kostnad svaga punkter
Fyra av tio oroar sig sällan eller aldrig över sin
hälsa och knappt två av tio gör det ofta eller
mycket ofta. Det är något mer vanligt att oroa sig
över hälsan hos familj och närstående vilket 28
procent ofta eller mycket ofta gör, dock en
minskning med 2 procentenheter jämfört med
2013.

Tillgängligheten är kollektivtrafikens bästa gren
enligt länsborna, knappt nio av tio tycker att den
är bra. Även turtätheten och tryggheten upplevs
överlag som bra av tre av fyra. Däremot är det
sämre med trängseln och vad man behöver betala.
Gällande den egna kostnaden är det en större
andel negativa (drygt 50 procent) jämfört med
positiva svar.

Reser med kollektivtrafiken

Inga påtagliga förändringar jämfört med 2013
men äldre upplever en något större trygghet, 3
procentenheter. Avseende kostnaden så har
kvinnor jämfört med 2013 två procentenheter
lägre andel som är missnöjda medan män har ökat
andelen missnöjda med två procentenheter.

Drygt sex av tio länsbor använder kollektivtrafiken minst en gång i veckan och bland de
unga är andelen så hög som 82 procent. 15
procent använder den någon enstaka gång per
månad. Att använda egen bil är nästan lika
vanligt. Såväl användandet av bil som
kollektivtrafik är på det stora hela oförändrat mot
2013 med undantag för kvinnor där
bilanvändandet minskat med 3 procentenheter.

På frågan om vad som skulle få länsborna att i
högre grad använda kollektivtrafiken för sina
resor oavsett vad resan gällde är samtliga
svarsgrupper ense om att en förbättring av
kostnaden (lägre pris) är det som i första hand
skulle kunna öka resandet med kollektivtrafik.

Positivt är att andelen som cyklar minst en gång i
veckan ökat med 4 procentenheter och att
ökningen är relativt jämnt fördelad både på kön
och på ålder. Var tredje länsbo cyklar aldrig och

Andel som absolut eller troligen skulle resa mer kollektivt om respektive område
förbättrades
Tabell 4
Samtliga

Tillgänglighet
52,7

Turtäthet
53,9

Trängsel
50,7

Kostnad
61,1

Trygghet
49,0

Kvinna
Man

56,0
49,3

58,4
49,3

52,7
48,6

66,0
56,3

56,4
41,5

18-30 år
31-64 är
65-85 år

64,9
51,5
40,0

66,9
52,9
39,3

65,4
50,0
32,5

80,1
58,4
44,8

61,9
47,2
37,4

Svensk bakgrund
Utländsk bakgrund

47,2
64,2

49,1
64,1

47,3
58,1

56,9
70,3

42,7
62,6

som passagerare eller förare med passagerare (4
procent).

Acceptabel restid till arbete/studier

Av de som reser till och från arbete eller studier
har 36 procent mer än en timmes restid tur och
retur. Knappt en av tio har över två timmars
restid. Vad gäller synen på sin restid anser sju av
tio att den är acceptabel medan tre av tio upplever

Det vanligaste sättet för en länsbo att ta sig till
arbetet eller studierna är att åka med kollektiva
färdmedel, vilket drygt hälften gör. Näst vanligast
är att åka bil utan passagerare (27 procent), resten
går (9 procent), cyklar (7 procent) eller åker bil
6

den för lång. Andelen kvinnor och yngre som
upplever restiden som helt acceptabel har ökat 2
procentenheter medan äldre har minskat med 5
procentenheter.

Otrygghet ökar på alla områden
Generellt
upplever
länsborna
en
ökad
otrygghet/rädsla på alla områden, se tabell 5.

Själva restiden är jämfört med 2013 i stort sett
oförändrad, minskning med en halv minut. Yngre
har minskat restiden med knappt 2,5 minuter
medan äldre ökat restiden med drygt 3,5 minuter.

I det egna bostadsområdet på dagtid är skillnaden
stor mellan personer med svensk bakgrund
jämfört med personer med utländsk bakgrund, 4
respektive 13 procent. I bostadsområdet kvällstid
är skillnader stora mellan kvinnor och män, 24
respektive 12 procent. Skillnaderna mellan
kvinnor och män är än större vid
promenader/jogging, 22 respektive 8 procent.

Litar på sina grannar
Strax under 35 procent av invånarna anser att
det i stor utsträckning går att lita på människor i
allmänhet, medan 17 procent menar att det i
liten utsträckning går att lita på människor i
allmänhet. Det är en liten men stegvis
försämring sedan 2011. Förtroendet för sina
medmänniskor ökar i området där man själv
bor där knappt hälften av invånarna anser att
det i stor utsträckning går att lita på människor,
men även här en mindre försämring jämfört
med tidigare år. Yngre och personer med
utländsk bakgrund har lägre förtroende för
människor i allmänhet, 21 respektive 26
procent och motsvarande i närområdet är 38
respektive 36 procent.

Positiva till kameraövervakning
Nästan 87 procent av invånarna i länet anser att
kameraövervakning på offentliga platser är
ganska eller mycket bra. En marginell minskning
jämfört med 2013 men ungefär på samma nivå
som 2011. Mest positiva är de äldre över 65 år
med knappt 95 procent medan yngre stannar vid
drygt 79 procent.

Tabell 5 – Andel med upplevelse av rädsla/otrygghet på olika platser
Har under de senaste 12 månaderna ofta eller ibland upplevt rädsla/otrygghet (%)
2011
2013
2015
Bostadsområdet dagtid
4,8
5,5
6,8
Bostadsområdet kvällstid
14,7
15,4
17,7
Promenader/jogging i naturen
11,9
13,3
15
Gator torg
15,2
16,7
17,9
Resa med kollektivtrafik
19,3
21,4
21,6
I centrala Stockholm
25,3
28,5
29,3

i störst utsträckning upplever sig miljömedvetna,
81 procent jämfört med 65 procent bland dem
mellan 18-30 år.

Miljömedveten självbild

Fortsatt högt förtroende för polisen

Tre av fyra länsbor uppfattar sig, i mycket eller
ganska stor utsträckning, som miljömedvetna.
Endast 3 procent anser sig vara miljömedvetna i
mycket liten utsträckning. Ett mer frekvent
bilåkande till trots är det de äldsta länsborna som

Polisen tillsammans med universitet och
sjukvården åtnjuter fortsatt högt förtroende. En
viss skillnad förekommer i olika svarsgrupper.
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Tabell 6 – Andel med högt eller lågt förtroende för olika samhällsinstanser
Mycket/ganska stort
förtroende
Samtliga
Polisen
Universitet
Sjukvården
Barnomsorg/
förskolan
Kollektivtrafik
Grundskolan
Gymnasieskolan
Banker
Politiker på riksnivå
Journalister
Äldreomsorg
Användandet av
medel riksnivå
Politiker på
kommunnivå
Användandet av
medel kommunnivå

Mycket/ganska litet
förtroende

Gap mellan stort och
litet förtroende

2011
74,3
58,5
70,5

2013
72,3
59,0
66,9

2015
73,3
59,4
66,9

2011
21,3
12,6
25,7

2013
23,4
12,9
29,4

2015
22,9
14,5
29,9

2011
53,0
45,9
44,8

2013
48,9
46,1
37,5

2015
50,4
44,9
37,0

53,4
52,9
46,7
45,3
47,2
44,8
27,9
28,8

54,5
53,7
49,2
47,2
43,6
40,8
30,8
25,5

54,4
54,5
45,9
43,6
40,7
33,8
31,0
27,4

22,1
41,5
31,4
29,8
46,2
44,6
62,6
55,4

22,0
40,3
28,5
27,3
51,0
47,0
59,3
60,0

22,6
39,9
34,5
33,3
53,4
56,5
59,6
57,6

31,3
11,4
15,3
15,5
1,0
0,2
-34,7
-26,6

32,5
13,4
20,7
19,9
-7,4
-6,2
-28,5
-34,5

31,8
14,6
11,4
10,3
-12,7
-22,7
-28,6
-30,2

28,7

26,4

24,3

49,3

52,5

55,8

-20,6

-26,1

-31,5

29,2

26,0

26,4

54,9

56,0

58,8

-25,7

-30,0

-32,4

23,1

20,9

22,3

53,5

55,6

55,6

-30,4

-34,7

-33,3

Tabell 7 – Största och lägsta förtroende i olika svarsgrupper
Svarsgrupp
Kvinna
Man
18-30 år
31-64 år
65-85 år
Svensk bakgrund
Utländsk bakgrund

Stort eller ganska stort
förtroende
Polisen
Polisen
Universitet
Polisen
Polisen
Polisen
Universitet

Mycket eller ganska litet förtroende
Äldreomsorgen
Medelsanvändningen kommunal nivå
Journalister
Medelsanvändningen kommunal nivå
Medelsanvändningen riksnivå
Medelsanvändningen kommunal nivå
Politiker kommunal nivå
än personer med utländsk
respektive 51 procent.

Politik – intresset har ökat
Knappt 60 procent av länsborna uppger att de i
allmänhet är mycket eller ganska intresserade av
politik. Det är glädjande nog en ökning med 8
procentenheter vilket är den största förändringen
för en enskild fråga. Ökningen är densamma i
samtliga grupper. Män är mer intresserade än
kvinnor, 65 respektive 55 procent. Äldre mer
intresserade än yngre, 70 respektive 51 procent.
Personer med svensk bakgrund mer intresserade

bakgrund,

64

Hälsan framför allt
När invånarna ska bedöma hur viktigt det är att
politiker arbetar med ett antal uppräknade
områden betonar en överväldigande majoritet
vikten av att politiker arbetar med hälso- och
sjukvård, utbildning, uppväxtvillkor för barn och
unga, boende och trygghet. Små förändringar
över åren men integration har ökat med 3
procentenheter.
8

ökad tillgänglighet till kulturen, till exempel
kommunikationer och öppettider, skulle ha en
något mindre inverkan på kulturkonsumtionen.
Samstämmigt i samtliga svarsgrupper med
undantag för de äldre där tiden är av ringa
betydelse för en ökad kulturkonsumtion.

Tabell 8 – Andel mycket eller ganska
viktig
Samtliga
Hälso/sjukvård
Utbildning
Uppväxtvillkor
Boende
Trygghet
Sysselsättning
Miljö
Trafik
Integration
Jämställdhet
Kultur

2011
95,5
94,2
93,1
91,8
91,6
91,1
90,9
89,2
80,6
79,5
67,6

2013
95,3
93,5
92,4
91,4
91,4
90,5
90,4
88,0
78,9
80,4
65,8

2015
95,7
94,2
92,5
92,4
91,4
89,4
88,7
87,2
81,9
78,3
65,6

Meningsfull fritid
Runt 85 procent av de boende i länet upplever
sin fritid som meningsfull. Personer med
svensk bakgrund i betydligt större utsträckning
än personer med utländsk bakgrund, 89
respektive 78 procent. I övrigt relativt jämnt i
de olika svarsgrupperna.
En mer jämställd framtid
När länsborna ombeds att sia om framtiden i
Stockholms län, på 10-15 års sikt, är de
fortfarande mest optimistiska om utvecklingen av
jämställdheten. Även vad gäller utbildning och
miljö är det påtagligt fler med positiv än med
negativ framtidstro. Merparten av länsborna tror
däremot på en sämre trafiksituation framöver och
framtidstron är inte heller särskilt positiv
beträffande trygghet och integration. Yngre och
personer med utländsk bakgrund är generellt mer
optimistiska än övriga grupper.

Viktigt med ett rikt kulturutbud
Även om kulturen inte hör till de högst
prioriterade politikområdena anser samtidigt mer
än åtta av tio invånare att det är viktigt med ett
rikt kulturutbud i länet vilket är en ökning med 2
procentenheter. Kvinnor värdesätter kulturlivet i
högre grad än männen, 85 jämfört med 78 procent
anser det viktigt och mellanåldersgruppen mer än
yngre, 84 respektive 78 procent.
De åtgärder som i första hand skulle öka
länsbornas kulturkonsumtion skulle vara att priset
blev lägre eller att de hade mer tid. Olika typer av

Tabell 9 – Skillnaden mellan positiva och negativa när det gäller hur situationen
kommer att vara i Stockholms län på följande områden om 10-15 år jämfört med
idag
Område
Jämställdhet
Utbildning
Miljö
Uppväxtvillkor
barn och unga
Kultur
Boende
Hälso/sjukvård
Sysselsättning
Integration
Trygghet
Trängsel trafik

Samtliga

Kvinna

Man

18-30 år

31-64 år

36,2
17,1
12,2

37,0
19,8
13,1

35,6
14,5
11,3

49,3
24,1
20,0

33,9
14,1
10,2

4,8
3,8
1,9
-0,1
-0,6
-10,4
-11,6
-25,7

7,4
6,7
2,2
0,9
1,3
-6,3
-7,3
-21,7

2,3
0,8
1,6
-1,1
-2,4
-14,5
-15,8
-29,8

17,0
11,0
10,3
13,9
10,8
0,1
-0,3
-16,3

0,7
1,2
-2,2
-5,1
-3,7
-13,7
-15,8
-29,5
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Svensk
Utländsk
bakgrund bakgrund
26,6
39,7
28,6
17,8
16,3
19,0
8,6
11,6
13,7

65-85 år

2,8
2,4
4,5
-1,9
-5,6
-12,9
-12,4
-25,7

2,0
1,9
-0,2
-2,0
-3,0
-12,7
-13,1
-32,1

11,1
7,7
6,1
4,1
4,6
-5,3
-8,2
-12,0

Kommunavsnitt
Precis som vid alla undersökningar och statistiska sammanställningar finns det
betydande inomregionala skillnader bakom de goda länssiffrorna. En del
kommuner ligger högre än länssnittet och andra ligger lägre men undersökningen
utgör ingen absolut sanning utan kan tjäna som underlag för respektive kommun
att se hur kommuninvånarna ser på tillvaron och möjligen benchmarka med andra
kommuner.

Sammanfattande tabell för kommunerna 1
Tabell 10

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker
Länet

Nöjd med
livet

90,5
92,6
92,2
91,5
86,1
94,9
93,4
92,5
86,9
97,0
95,7
89,8
85,7
85,7
91,9
92,1
93,7
87,2
97,2
94,3
96,6
93,5
94,8
94,7
95,9
89,8
91,6

Trivs med
boendet

82,8
94,6
96,6
89,1
89,0
92,3
87,0
92,5
94,8
96,6
96,0
94,4
84,9
89,1
90,4
91,4
90,2
86,5
97,4
95,1
93,2
93,5
94,3
97,0
98,1
93,5
91,2

Meningsfull
fritid

74,5
90,6
91,8
84,5
82,7
81,6
89,0
91,0
82,6
87,4
85,8
90,6
79,3
85,9
81,7
86,9
87,1
72,3
86,9
85,9
85,8
89,2
89,4
90,0
91,4
82,3
85,2

Trivs på
jobbet

91,1
93,3
91,1
87,7
84,6
90,2
91,0
87,7
91,3
93,1
93,0
89,8
88,0
87,2
89,0
89,6
89,8
92,2
98,1
86,4
89,6
92,2
88,5
94,2
93,1
90,8
89,7

Nöjd med
den egna
ekonomin*

80,8
85,1
81,0
82,2
81,3
81,2
85,1
82,2
80,6
79,0
77,4
77,3
70,1
74,0
85,1
82,1
82,7
70,6
87,0
86,1
81,1
81,7
78,8
83,3
83,2
80,5
81,1

Det allmänna
hälsotillståndet*

93,9
97,1
94,5
95,3
95,1
94,2
96,0
96,1
90,8
94,4
96,8
97,6
91,1
89,7
96,7
95,1
90,9
88,1
96,4
98,1
90,9
92,1
92,8
94,2
95,9
94,0
94,4

*Ekonomin innefattar även svarsalternativet "till viss del" och hälsan alternativet "någorlunda"

1

Felmarginalerna är generellt betydligt högre på kommunnivå jämfört med länsnivå. Detta innebär att skillnader i
resultaten mellan olika kommuner många gånger inte är statistiskt säkerställda. Mot bakgrund av att det också
saknas jämförelsevärden från tidigare år finns det skäl att vara försiktig med alltför långtgående slutsatser.
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Invånarna i Tyresö, Nykvarn och Upplands
Väsby sticker ut med värden över eller strax
under 97 procent när det gäller frågan om
kommuninvånarna är mycket eller ganska nöjda
med livet på det hela taget. Noterbart är att i 5
kommuner (Södertälje, Tyresö, Upplands Väsby,
Vallentuna och Vaxholm) är det 0 procent som
upplever sig inte alls nöjda med livet i största
allmänhet.

medan problem med trafiksituationen i
boendeområdet upplevs som lägst i Nykvarn,
Vallentuna och Salem.

Offentliga miljön
Buller i den offentliga miljön upplevs som ett
mindre problem av de boende i Vaxholm,
Vallentuna och Nynäshamn och de boende i
Vaxholm, Nynäshamn och Upplands-Bro ser
luftföroreningarna som ett mindre problem
jämfört med boende i andra kommuner.

Boendetrivseln toppas av Värmdöborna med
dryga 98 procent följt av Tyresöborna med dryga
97 och Vaxholmsborna med 97 procent.

De boende i Vaxholm, Norrtälje och Danderyd
ser nedskräpningen i den offentliga miljön som
ett mindre problem medan de boende i
Nynäshamn, Norrtälje och Södertälje upplever
mindre problem med trafiksituationen i den
offentliga miljön. Även om de boende i
Nynäshamn har lägst värden när det gäller
trafiksituationen så är det drygt 40 procent som
upplever trafiksituationen som ett mycket eller
ganska stort problem.

I Ekerö, Värmdö och Nacka upplever sig 91
procent eller mer av invånarna ha en meningsfull
fritid. När det gäller att trivas på arbetet ligger
Tyresöborna lite i särklass med drygt 98 procent
och Tyresöborna är också de som är mest nöjda
med den egna ekonomin. Invånarna i Täby,
Salem och Danderyd är de som i högst grad
upplever sitt allmänna hälsotillstånd som
någorlunda eller bättre

De boende i Huddinge, Sigtuna och Vallentuna är
de som i högst utsträckning efterlyser fler
grönområden i den offentliga miljön medan de
boende i Nynäshamn, Österåker och Danderyd i
lägst utsträckning efterlyser detta.

Boendet 2
Danderyds-, Nykvarns- och Täbyborna är de som
i högst grad upplever boendekostnaden som
godtagbar medan Ekerö-, Tyresö- och UpplandsBroborna upplever sig som minst trångbodda.
Närheten till grönområden toppas av de boende i
Salem, Vaxholm och Värmdö där 100 procent
uppger sig ha grönområde på bekvämt avstånd
från bostaden.

Kollektivtrafiken
De boende i Solna. Danderyd och Stockholm är
de som i högst grad är nöjda med tillgängligheten
och de boende i Stockholm, Tyresö och
Sundbyberg är mest nöjda med turtätheten.
Beträffande trängseln i kollektivtrafiken är de
boende i Vaxholm, Lidingö och Norrtälje de som
i högst utsträckning upplever den som mycket
eller ganska bra. Lidingö-, Vaxholm och
Tyresöborna är de som mest upplever en mycket
eller ganska bra trygghet i kollektivtrafiken.

De boende i Vaxholm, Ekerö och Salem är de
som minst upplever besvär med buller i
bostadsområdet.
Luftföroreningar
i
bostadsområdet är ett mindre problem för de
boende i Vaxholm, Nykvarn och Upplands-Bro.
Nedskräpning upplevs som ett mindre problem
för de boende i Danderyd, Nykvarn och Lidingö
Alla jämförelser under kommunavsnittet sker med
boende i andra kommuner i länet. Det faktum att de
boende i en kommun upplever exempelvis buller som
ett mindre problem i jämförelse med andra
kommuninvånare behöver inte innebära att
problemet är litet i sig.

2
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Restider

Våld – för egen eller anhörigs del

De boende i Solna är de som i genomsnitt har
kortast restid till och från arbete/studier (50,5
minuter) och också de som har högst värde (81
procent) av de som ser restiden som acceptabel
eller helt acceptabel. Södertäljeborna har i
genomsnitt 53,6 minuter och 75,7 procent anser
att restiden är acceptabel eller bättre, i stort sett
samma värden för de boende i Stockholm med
53,8 minuter och 75 procent.

Frågor inom detta område innefattar dels oro för
att utsättas för våld både för egen del och för
anhörigas del, dels om man själv eller anhörig
faktiskt har blivit utsatt för våld. När det gäller
oro för egen och anhörigs del så har de boende i
Tyresö, Vaxholm och Nacka lägst värden och när
det gäller andelen som för egen eller anhörigs del
aldrig utsatts för våld toppar Danderyd, Nacka
och Lidingö.

Miljömedvetenhet

Ekonomi – egen eller anhörigs

På frågan om graden av miljömedvetenhet
uppgav 3 procent av länsborna att de i mycket
liten utsträckning var miljömedvetna. I Nykvarn,
Ekerö och Huddinge är den andelen mindre än 1
procent.

När det gäller om de boende är nöjda med den
egna ekonomin och aldrig har problem att betala
räkningar och skulle klara en oförutsedd utgift på
11 000 kronor utan att låna eller be om hjälp så
toppar Danderyd före Tyresö och Täby. På frågor
som gäller hur stor oro de boende har när det
gäller den egna och anhörigas ekonomi så har de
boende i Salem följt av Täby och Tyresö högst
andel som aldrig oroar sig för detta.

Arbetslivet
På frågorna om trivsel på arbetsplatsen och med
arbetsuppgifterna samt hur arbetsuppgifterna och
den bransch man arbetar inom motsvarar
utbildningen så toppar de boende i Danderyd följt
av Tyresö, men även Vaxholm och Värmdö har
höga värden. När det däremot gäller oron för att
bli arbetslös så oroar sig de boende i Vallentuna
minst följt av de boende i Nykvarn och Ekerö.

Däremot är det de boende i Vallentuna, Upplands
Väsby och Solna där högst andel upplever att den
egna ekonomin förbättrats de senaste 1-2 åren.

Förtroendefrågor
Trygghet
Undersökningen omfattar också ett antal frågor
som rör vilket förtroende de boende har för ett
antal institutionella områden av olika slag. Det
gäller allt från kommunpolitiken, barnomsorgen
och skolan till äldreomsorgen, kollektivtrafiken
med
mera.
Generellt
ska
sägas
att
förtroendesiffrorna inte är särskilt höga. Det är –
förutom
polisen,
sjukvården
och
universitet/högskolan – endast barnomsorgen och
kollektivtrafiken där mer än hälften av de
svarande har mycket eller ganska stort förtroende.

På 6 delfrågor om de svarande känt oro i olika
situationer som bostadsområdet på dag- eller
kvällstid, promenader och/eller jogging, i
kollektivtrafiken med mera så har de boende i
Vaxholm i särklass lägst andel som ofta eller
ibland känt oro. Norrtälje- och Tyresöborna har
också sammantaget relativt låga värden.

Fritid
Av de boende i Ekerö, Värmdö, Nacka, Salem
och Danderyd uppger mer än 9 av 10 att de har en
mycket eller ganska meningsfull fritid. När det
gäller frågan om personerna avstått från någon
aktivitet på grund av oro att utsättas för brott så
har de boende i Danderyd, Vaxholm och
Norrtälje högst andel som aldrig avstått på grund
av sådan oro.

I en sammantagen bedömning av de frågor som
ligger mer direkt kopplat till kommunen – vilket i
detta
sammanhang
även
inkluderar
kollektivtrafiken – så är andelen som har mycket
eller ganska mycket förtroende störst hos de
boende på Lidingö och i Danderyd som lite mer
påtagligt ligger över övriga kommunboende.
På ett enskilt område så är förtroendet lägst för
hur offentliga medel används på kommunal nivå
där det för länet i sin helhet är 22,3 procent som
12

nuvarande eller kommande äldreomsorg för egen
eller anhörigs del.

har mycket eller ganska stort förtroende, dock en
liten ökning med 1,4 procentenheter jämfört med
2013 men en minskning med 0,8 procentenheter
jämfört med 2011. De boende i Danderyd,
Lidingö och Sollentuna har högst andel med
mycket eller ganska mycket förtroende.

Framtiden
Undersökningen omfattade också frågor om hur
de boende ser på framtiden på 10-15 års sikt inom
en rad olika områden (områdena framgår av tabell
8 ovan). De boende i Sigtuna och Solna följt av
Täby har störst sammantagen andel som är
ganska eller mycket positiva avseende framtiden.

Störst andel som har mycket eller ganska stort
förtroende för äldreomsorgen bor i Norrtälje,
Lidingö, Ekerö och Haninge.

Hälsa – egen och anhörigs

På enskilda områden kan nämnas att de boende i
Sigtuna, Botkyrka och Solna är mest positiva till
förbättringar i uppväxtvillkoren för barn och unga.
De boende i Solna, Salem och Södertälje är mest
positiva när det gäller sysselsättningen.

De boende i Täby, Danderyd och Salem har störst
andel som upplever sin hälsa som någorlunda
eller bättre. De boende i Täby och Nacka har
lägst andel som ofta oroar sig för egen eller
anhörigs hälsa.

De boende i Sollentuna, Botkyrka och Nacka är
mest positiva i framtidstron när det gäller kulturen
och de boende i Södertälje, Sollentuna och Sigtuna
har störst andel med positiva till förbättringar inom
tryggheten medan de boende i Järfälla, Sigtuna och
Solna är mest positiva till förbättringar inom
trafiken.

Äldreomsorg
Andelen boende i Danderyd, Tyresö och Nacka är
de som i lägst utsträckning oroar sig för

Sammanfattande bedömning
Undersökningen indikerar att det finns ett samband mellan hur de boende i respektive kommun är nöjda med
tillvaron i största allmänhet och faktorer som den egna hälsan och den egna ekonomin, boendet och tryggheten
i närområdet. Arbetet synes också vara en viktig faktor och i varierande grad kopplat till trivseln med arbetet
och arbetsplatsen, om arbetet eller branschen motsvarar utbildningen men också oron för att bli arbetslös.
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Stadsdelsavsnitt
Precis som vid alla undersökningar och statistiska sammanställningar finns det
betydande inomkommunala skillnader bakom kommunsiffrorna i Stockholms stad.
En del stadsdelar ligger högre än kommunsnittet och andra ligger lägre men
undersökningen utgör ingen absolut sanning utan kan tjäna som underlag för
kommunen att se hur kommuninvånarna i olika stadsdelar ser på tillvaron.

Sammanfattande tabell för stadsdelarna 3

Tabell 11

Nöjd med
livet

Trivs med
boendet

Meningsfull
fritid

Trivs på
jobbet

Nöjd med
Det allmänna
egna
hälsotillståndet*
ekonomin*

Bromma

95,0

95,1

87,4

92,1

88,1

98,2

Enskede-Årsta-Vantör

91,5

89,8

87,1

91,6

79,4

93,1

Farsta

90,4

94,4

79,8

90,6

79,3

95,7

93,6

93,8

91,5

93,0

82,9

96,1

Hässelby-Vällingby

88,6

86,4

87,7

82,2

73,8

93,0

Kungsholmen

97,6

93,5

94,1

90,6

93,0

97,4

Norrmalm

95,2

95,1

90,3

91,1

86,6

99,0

Rinkeby-Kista

81,6

79,8

76,2

85,7

78,5

85,4

Skarpnäck

87,9

91,9

88,3

92,4

75,7

93,1

Skärholmen

86,1

82,5

76,6

89,9

70,2

87,3

Spånga-Tensta

85,7

82,8

75,7

81,8

74,6

91,3

Södermalm

95,0

94,7

89,7

86,2

83,8

98,5

Älvsjö

94,6

93,5

84,0

88,6

84,8

94,0

Östermalm

93,3
92,1

92,1
91,4

86,4
86,9

92,8
89,6

82,8
82,1

96,1
95,1

HägerstenLiljeholmen

Kommunen

*Ekonomin innefattar även svarsalternativet "till viss del" och hälsan alternativet "någorlunda"

Felmarginalerna är generellt betydligt högre på stadsdelsnivå jämfört med länsnivå. Detta innebär att skillnader i
resultaten mellan olika stadsdelar många gånger inte är statistiskt säkerställda. Mot bakgrund av att det också
saknas jämförelsevärden från tidigare år finns det skäl att vara försiktig med alltför långtgående slutsatser.
3
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De boende i stadsdelen Kungsholmen sticker ut
med knappt 98 procent när det gäller frågan om
invånarna är mycket eller ganska nöjda med livet
på det hela taget och drygt 94 procent när det
gäller att ha en meningsfull fritid och är också de
som är mest nöjda med den egna ekonomin. När
det gäller boendetrivseln toppar Bromma- och
Norrmalmsborna med dryga 95 procent.

Offentliga miljön
Buller och luftföroreningar i den offentliga miljön
upplevs som ett mindre problem av de boende på
Östermalm. De boende i Farsta ser
nedskräpningen i den offentliga miljön som ett
mindre problem medan de boende i RinkebyKista och Skärholmen upplever mindre problem
med trafiksituationen i den offentliga miljön. De
boende i Spånga-Tensta och Älvsjö är de som i
högst utsträckning efterlyser fler grönområden i
den offentliga miljön medan de boende i
Östermalm
och
Rinkeby-Kista
i
lägst
utsträckning efterlyser detta.

När det gäller att trivas på arbetet ligger de
boende i Hägersten-Liljeholmen med 93 procent i
topp tätt följt av Östermalm. Invånarna på
Norrmalm, Södermalm och i Bromma är de som i
högst grad upplever sitt allmänna hälsotillstånd
som någorlunda eller bättre, alla över 98 procent.

Kollektivtrafiken
Noterbart är att i 4 stadsdelar (Bromma,
Kungsholmen, Södermalm och Älvsjö) är det 0
procent som upplever sig inte alls nöjda med livet
i största allmänhet och de boende i Spånga-Tensta
ligger nära 0 procent.

De boende på Kungsholmen är de som i högst
grad är nöjda med tillgängligheten, turtätheten
och kostnaden. Även de boende i Rinkeby-Kista
är jämförelsevis nöjda med kostnaden
Beträffande trängseln i kollektivtrafiken är det de
boende i Bromma som i lägst utsträckning
upplever den som besvärande. Skarpnäcksborna
är de som mest upplever en mycket eller ganska
bra trygghet i kollektivtrafiken.

Boendet 4
Kungsholms- och Älvsjöborna är de som i högst
grad upplever månadskostnaden som godtagbar
och Älvsjöborna är också de som i särklass
upplever sig som minst trångbodda. Närheten till
grönområden toppas av de boende på Östermalm
och i Bromma med över 99 procent som uppger
sig ha grönområde på bekvämt avstånd från
bostaden.

Restider
De boende på Östermalm och Norrmalm är de
som i genomsnitt har kortast restid till och från
arbete/studier (42 minuter) och har också höga
värden (84-85 procent) av de som ser restiden
som
acceptabel
eller
helt
acceptabel.
Kungsholmsborna är dock de som har högst andel
som anser att restiden är acceptabel eller bättre
(87 procent) även om restiden är något längre (48
minuter).

De boende på Östermalm och i Skarpnäck är de
som minst upplever besvär med buller i
bostadsområdet.
Luftföroreningar
i
bostadsområdet är ett mindre problem för de
boende i Skarpnäck och Bromma. Nedskräpning
upplevs som ett mindre problem för de boende i
Bromma och Hägersten-Liljeholmen medan
problem med trafiksituationen i boendeområdet
upplevs som lägst i Skarpnäck och Farsta.

Miljömedvetenhet
På frågan om graden av miljömedvetenhet
uppgav 3 procent av länsborna och 2,5 procent av
de boende i Stockholms kommun att de i mycket
liten utsträckning var miljömedvetna. I
Skärholmen och Hässelby-Vällingby är den
andelen 0,3 respektive 0,4 procent.

Alla jämförelser under stadsdelsavsnittet sker med
boende i andra stadsdelar av Stockholms kommun.
Det faktum att de boende i en stadsdel upplever
exempelvis buller som ett mindre problem i
jämförelse med boende i andra stadsdelar behöver
inte innebära att problemet är litet i sig.

4
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senaste 1-2 åren så toppar de boende på
Kungsholmen följt av Norrmalmsborna.

Arbetslivet
På frågorna om trivsel på arbetsplatsen och med
arbetsuppgifterna samt hur arbetsuppgifterna och
den bransch man arbetar inom motsvarar
utbildningen så har de boende på Östermalm och
i Älvsjö genomgående höga värden men högst
värde när det gäller trivseln på arbetsplatsen har
de boende i Hägersten-Liljeholmen och när det
gäller om arbetet upplevs meningsfullt har de
boende i Skarpnäck det högsta värdet. När det
däremot gäller oron för att bli arbetslös så oroar
sig de boende på Kungsholmen minst följt av de
boende i Bromma.

Förtroendefrågor
Undersökningen omfattar också ett antal frågor
som rör vilket förtroende de boende har för ett
antal institutionella områden av olika slag. Det
gäller allt från kommunpolitiken, barnomsorgen
och skolan till äldreomsorgen, kollektivtrafiken
med
mera.
Generellt
ska
sägas
att
förtroendesiffrorna inte är särskilt höga. Det är –
förutom
polisen,
sjukvården
och
universitet/högskolan,
precis
som
på
kommunnivå – endast barnomsorgen och
kollektivtrafiken där mer än hälften av de
svarande har mycket eller ganska stort förtroende.
Störst förtroende för barnomsorgen finns i
Hässelby-Vällingby och Enskede-Årsta-Vantör
medan kollektivtrafiken toppas av de boende i
Rinkeby-Kista och på Kungsholmen. Näst efter
barnomsorg och kollektivtrafiken är det
grundskolan som åtnjuter störst förtroende med i
genomsnitt drygt 45 procent där de boende i
Bromma, Hägersten-Liljeholmen och SpångaTensta toppar med cirka 50 procent.

Trygghet
På 6 delfrågor om de svarande känt oro i olika
situationer som bostadsområdet på dag- eller
kvällstid, promenader och/eller jogging, i
kollektivtrafiken med mera så har de boende på
Södermalm sammantaget den i särklass lägsta
andelen som ofta eller ibland känt oro.

Fritid
Av de boende i stadsdelarna Norrmalm,
Hägersten-Liljeholmen och Kungsholmen uppger
mer än 9 av 10 att de har en mycket eller ganska
meningsfull fritid. När det gäller frågan om
personerna avstått från någon aktivitet på grund
av oro att utsättas för brott så har de boende i
stadsdelarna Skarpnäck, Bromma och Norrmalm
högst andel som aldrig avstått på grund av sådan
oro.

I en sammantagen bedömning av de frågor som
ligger direkt kopplade till kommunen – vilket i
detta
sammanhang
även
inkluderar
kollektivtrafiken – så är andelen som har mycket
eller ganska mycket förtroende störst hos de
boende i Rinkeby-Kista och Bromma som lite
mer påtagligt ligger över övriga stadsdelsbor.

Våld – för egen eller anhörigs del
Hälsa – egen och anhörigs

Frågor inom detta område innefattar dels oro för
att utsättas för våld både för egen del och för
anhörigas del, dels om man själv eller anhörig
faktiskt har blivit utsatt för våld. Sammantaget
har de boende i Hägersten-Liljeholmen och
Bromma bäst värden. På den enskilda frågan om
man själv har blivit utsatt för våld så är andelen
som aldrig utsatts för våld lägst i HägerstenLiljeholmen och näst lägst i Rinkeby-Kista.

De boende på Norrmalm och Södermalm har
störst andel som upplever sin hälsa som
någorlunda eller bättre. De boende i Älvsjö och
Hägersten-Liljeholmen har lägst andel som ofta
oroar sig för egen eller anhörigs hälsa.

Äldreomsorg

Ekonomi – egen eller anhörigs

Andelen boende i Skarpnäck och Älvsjö är de
som i lägst utsträckning oroar sig för nuvarande
eller kommande äldreomsorg för egen eller
anhörigs del.

När det gäller om de boende är nöjda med den
egna ekonomin, aldrig har problem att betala
räkningar, skulle klara en oförutsedd utgift på
11 000 kronor utan att låna eller be om hjälp, oro
när det gäller den egna och anhörigas ekonomi
samt om den egna ekonomin förbättrats de
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mycket positiva avseende framtiden. På de 11
frågeområdena toppar Rinkeby-Kista på 10.

Framtiden
Undersökningen omfattade också frågor om hur
de boende ser på framtiden på 10-15 års sikt inom
en rad olika områden (områdena framgår av tabell
8 ovan). De boende i Rinkeby-Kista har i särklass
störst sammantagen andel som är ganska eller

Enda undantaget är jämställdhetsområdet där de
boende i Hägersten-Liljeholmen har den mest
positiva bilden av framtiden.

Sammanfattande bedömning
Undersökningen indikerar att sambandet mellan hur de boende i respektive stadsdel är nöjda med tillvaron i
största allmänhet och andra faktorer skiljer sig något jämfört med kommunnivån, Faktorer som arbetet, den
egna hälsan och den egna ekonomin är de samma som på kommunnivån men på stadsdelsnivå verkar faktorer
som fritiden, tilliten till andra mäniskor och till viss del kollektivtrafiken ha större betydelse.

Kontakt

Om Nutid & framtid

Vill du veta mer kan du kontakta:

Nutid & framtid är en analysserie från Länsstyrelsen.
Syftet med serien är att öka kunskapen om förutsättningarna
för regional utveckling i Stockholms län.

Kjell Haglund
Länsstyrelsen i Stockholms län
Tfn 010 - 223 13 46
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