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Nio av tio stockholmare är nöjda med sina liv
Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 90
procent trivs både med sitt arbete och med sitt boende. Dessutom ser de boende i länet ljust på
den egna ekonomin, är miljömedvetna och positiva till mångkultur. Det visar den
medborgarundersökning som Länsstyrelsen i Stockholms län givit Statistiska Centralbyrån
(SCB) i uppdrag att genomföra för att undersöka hur invånarna i länet uppfattar sig själva
och sin vardag.
Medborgarnas attityder 2011
Medborgarnas attityder 2011
är en
enkätundersökning av invånarna i Stockholms
läns uppfattning i en rad olika frågeställningar
som berör deras vardag. Undersökningen
genomfördes av SCB på uppdrag av
Länsstyrelsen i Stockholms län och omfattar
ett urval av 8000 personer i åldern 18-85 år,
vilka fick svara på frågor rörande deras
uppfattning i allt ifrån arbetsmarknads-,
bostads-, trafik-, miljö- till kulturfrågor.
Många flyttar till Stockholms län
Undersökningen visar att knappt hälften av
respondenterna är födda i Stockholms län
medan nästan 30 procent är inflyttade från
andra län. Lite fler än hälften har alltid eller
nästan alltid bott i länet. Den yngsta
åldersgruppen, 18-30 år, är överrepresenterad
bland de inflyttade under den senaste
tioårsperioden.
Nöjda med sina liv
Så många som 92 procent av länsborna är på
det hela taget mycket eller ganska nöjda med
det liv de lever, medan drygt 1 procent inte
alls är nöjda. Det är en klart större andel
kvinnor än män som är mycket nöjda med det
liv
de
lever,
medan
männen
är
överrepresenterade bland dem som inte alls är
nöjda med sitt liv.

Ser ljust på sin ekonomi
Drygt hälften av invånarna i länet uppger att
de är mycket eller ganska nöjda med sin egen
ekonomi, medan knappt 20 procent uppger att
de är mycket eller ganska missnöjda med sin
ekonomiska situation. Med avseende på ålder
så är gruppen 18-30 år klart mest missnöjda
och en stor andel länsbor med utländsk
bakgrund är mycket missnöjda med sin
ekonomi.
Förbättrad ekonomi för de unga
Vid en tillbakablick på den egna ekonomiska
utvecklingen under de senaste 1-2 åren
upplever nästan 32 procent av länsborna en
förbättring. Länets män har i större
utsträckning än kvinnorna känt av en
förbättrad ekonomisk situation. Även vad
gäller ålder syns tydliga skillnader. I de två
yngre åldersgrupperna, 18-30 år och 31-64 år,
och framförallt i den yngsta, är det en klart
övervägande del som upplevt en förbättring av
sin egen ekonomi, jämfört med dem som
menar att den blivit sämre. Motsatt förhållande
råder bland de äldsta, 65-85 år, vilka inte alls
upplever en lika positiv utveckling av den
egna ekonomiska situationen.
Tror mindre på kommunens ekonomi
Länsborna är mer positiva till utvecklingen i
den egna ekonomin än i den egna kommunen
eller Sveriges ekonomi i sin helhet. Endast 17
procent av invånarna som har någon åsikt i
frågan upplever att den ekonomiska

utvecklingen i den egna kommunen under de
senaste 1-2 åren har förbättrats. Sveriges
ekonomi i stort ser länsborna däremot ljusare
på. Av de länsbor som har någon åsikt i frågan
upplever 46 procent den som bättre nu än för
1-2 år sedan.
Trivs på sitt arbete
En klar majoritet, 90 procent, av länets
invånare trivs på sitt arbete och med sina
arbetsuppgifter. En nästan lika stor andel
upplever sitt arbete som meningsfullt. I en
jämförelse mellan åldersgrupperna tycks
invånare mellan 18 och 30 år vara något
mindre tillfreds i arbetslivet gällande trivsel,
meningsfullhet och arbete/bransch som
motsvarar deras utbildning. Personer med
svensk bakgrund är generellt mer nöjda med
sin arbetssituation än de med utländsk. De
med utländsk bakgrund är dessutom i klart
större utsträckning oroade för att bli
arbetslösa.
En fjärdedel i fel bransch
Kring 70 procent av länets sysselsatta invånare
arbetar i en bransch som motsvarar deras
utbildning och lika stor andel har ett arbete
som huvudsakligen motsvarar densamma.
Dessvärre anser drygt en fjärdedel att det
stämmer ganska eller mycket dåligt att de
arbetar i en bransch som motsvarar deras
utbildning. Ungefär lika många, 26 procent,
anser att det stämmer ganska eller mycket
dåligt att deras arbete i huvudsak motsvarar
deras kompetens.
Diskriminering i arbetslivet
Trots att majoriteten av länsborna trivs på sina
arbeten har en så stor andel som 15 procent
upplevt att de blivit diskriminerade i
arbetslivet eller på arbetsplatsen vid minst ett
tillfälle de senaste 12 månaderna. Något fler
kvinnor än män finns bland dessa medan
personer med utländsk bakgrund är klart
överrepresenterade bland dem som anser sig
ha blivit diskriminerade
Reser med kollektivtrafiken
Drygt 60 procent av länsinvånarna tar sig fram
med kollektivtrafiken regelbundet och en
något mindre andel åker egen bil en gång i
veckan eller oftare. Fler kvinnor än män åker

kollektivt och den yngre åldersgruppen, 18-30
år åker mest kollektivt och minst bil. Invånare
med utländsk bakgrund reser i högre
utsträckning än de med svensk med
kollektivtrafiken flera gånger i veckan och
personer med svensk bakgrund tar oftare bilen
än de med utländsk. En tredjedel av länsborna
cyklar aldrig, men av dem som cyklar är
åldersgruppen 31-64 år överrepresenterad.
Tillgänglig kollektivtrafik
Invånarna är mest nöjda med tillgängligheten i
kollektivtrafiken. En så stor andel som 85
procent tycker att tillgängligheten är mycket
bra eller ganska bra. Turtätheten och
tryggheten upplevs även som övervägande bra
medan trängseln och kostnaden får ett sämre
betyg. Personer med svensk bakgrund
förefaller något mer nöjda än de med utländsk
bakgrund vad gäller turtäthet och kostnader.
De grupper som uppger att de skulle öka sitt
resande med kollektivtrafiken i störst
utsträckning om förbättringar genomfördes är
personer med utländsk bakgrund samt dem
mellan 18 och 30 år.
Acceptabel restid
Länsbornas restid fram och tillbaka till arbetet
är inte speciellt lång, mellan 16 och 60
minuter tur och retur uppger drygt 60 procent.
För knappt en tredjedel är resvägen över en
timme. Så många som 73 procent anser att
restiden är acceptabel medan 7 procent
upplever den som alldeles för lång. Här finns
inga betydande skillnader mellan kvinnor och
män, åldersgrupperna eller mellan invånare
med utländsk och svensk bakgrund.
En femtedel oroar sig för brott
En femtedel av de boende i länet har vid minst
ett tillfälle under de senaste 12 månaderna
avstått från någon aktivitet på grund av oro för
att utsättas för brott. För majoriteten av dessa
har det bara inträffat vid ett fåtal tillfällen,
men nästan 4 procent uppger att det handlar
om någon gång i månaden eller oftare.
Positiva till kameraövervakning
Ungefär 60 procent av invånarna i länet anser
att det är mycket bra med kameraövervakning
vid offentliga platser. 28 procent tycker att det
är ganska bra, medan drygt 8 procent uppfattar

det som ganska eller mycket dåligt. Kvinnor är
överlag mer positiva liksom åldersgruppen 6585 år och personer med svensk bakgrund.
Personer mellan 18 och 30 år är
överrepresenterade bland motståndarna till
kameraövervakning.
Buller och nedskräpning
I den offentliga miljön upplever så många som
45-57 procent av länsborna att buller,
luftföroreningar,
nedskräpning
och
trafiksituationen är ett stort problem. Drygt
hälften av invånarna tycker att det behövs fler
grönområden och parker, vilket är lika många
som tycker att platser och hus med en historia
i den offentliga miljön är viktigt.
Åldersgruppen 65-85 år är i lägst utsträckning
positiva till fler grönområden och invånare
som är 31-64 år uppskattar mest platser och
hus med en historia i den offentliga miljön.
Positiva till mångkultur
Stockholm
beskrivs
ofta
som
ett
mångkulturellt län. De allra flesta av dem
som har en åsikt huruvida detta är positivt
eller negativt upplever att det mångkulturella
inom områdena mat, musik, idrott och kultur
är positivt. Det är generellt sett en större andel
kvinnor än män som är mycket positiva till det
mångkulturella inom de olika områdena.
Länsinvånare som själva har utländsk
bakgrund är för vissa områdena mer positiva
till det mångkulturella än vad de med svensk
bakgrund är.
Miljömedvetna länsbor
Så många som 70 procent av invånarna i länet
anser att de i mycket eller ganska stor
utsträckning är miljömedvetna, kvinnor något
mer än männen och äldre mer än yngre.
Knappt 40 procent köper åtminstone ganska
ofta miljömärkt mat och 26 procent köper i
motsvarande omfattning lokalproducerat.
Kvinnor köper något mer miljömärkt och
lokalproducerat än män.
Skolan ger goda ämneskunskaper
Av dem som har någon uppfattning om grundoch gymnasieskolan anser majoriteten att den
lyckas med att ge eleverna goda
ämneskunskaper. Däremot tycker länsborna att
skolan brister i att ge stimulans till särskilt

duktiga elever, att ge särskilt stöd till elever
som har svårigheter i skolarbetet samt att
erbjuda en trygg studiemiljö. Avseende ålder
är den tydligaste skillnaden att den yngsta
gruppen, 18-30 år, är överrepresenterade bland
dem som anser att skolan lyckas med att ge
eleverna goda ämneskunskaper samt erbjud a
en trygg studiemiljö. Personer med utländsk
bakgrund tycks ha ett generellt högre
förtroende för den svenska skolan jämfört med
dem med svensk bakgrund.
Politik – inte för de unga
Strax över hälften av länsborna uppger att de i
allmänhet är mycket eller ganska intresserade
av politik. Det är därmed något under hälften
som inte har något större intresse av politik i
allmänhet. Vid jämförelse mellan de olika
åldersgrupperna är det tydligt att det politiska
intresset är minst bland de yngre invånarna, i
gruppen 18-30 år. Länets män är även mer
politiskt intresserade än kvinnorna.
Utbildning och trafik i politiken
En stor majoritet, drygt 90 procent, av länets
invånare anser att det är mycket eller ganska
viktigt att politikerna arbetar med hälso- och
sjukvård, utbildning, uppväxtvillkor för barn
och ungdomar, boende, trygghet, miljö,
sysselsättning och trafikfrågor. 27 procent
menar att det är ganska eller mycket oviktigt
att politikerna arbetar med kultur. Personer i
åldersgruppen
18-30
år
uppfattar
sysselsättning, trafik, kultur och trygghet som
mindre viktiga områden. Kultur anser i första
hand den äldsta åldersgruppen, 65-85 år, som
ett viktigt område.
Polisen i förtroendetoppen
Polisen, tätt följda av universitet/högskola och
sjukvården, åtnjuter det största förtroendet hos
invånarna i Stockholms län. En klart större
andel av invånarna har lite förtroende för
journalister, hur offentliga medel används på
kommunal nivå, äldreomsorgen, politiker på
kommunal nivå samt hur offentliga medel
används på riksnivå. Vid en jämförelse mellan
könen är det generellt så att en större andel
kvinnor än män uppger att de inte har någon
uppfattning om sitt förtroende för de olika
områdena. Män har något mindre förtroende

för banker och för polisen, medan kvinnor
tycks vara något mer skeptiska till sjukvården.
De unga invånare, mellan 18 och 30 år, har ett
större
förtroende
för
bankerna,
gymnasieskolan samt för universitet/ högskola
medan åldersgruppen 65-85 år skiljer sig från
övriga genom sitt större förtroende för
kollektivtrafiken.
Trivs med sitt boende
Drygt 90 procent av länets hushåll består av en
eller två personer som är 26 år eller äldre. De
flesta länsbor, drygt 90 procent, trivs med sitt
boende, äldre mer än yngre, kvinnor något mer
än män och invånare med svensk bakgrund
mer än de med utländsk bakgrund. Varken
boendekostnader eller boendets yta verkar
påverka länsbornas trivsel med sin bostad.
Boendekostnaden upplevs, något förvånande,
som godtagbar i mycket eller ganska hög grad
av nästan 70 procent av invånarna och knappt
19 procent upplever att de i mycket eller
ganska hög grad lever trångt.
Bostaden nära kollektivtrafiken
Länsborna tycker att det viktigaste i
boendemiljön är att det är ljust och öppet samt
att boendet ligger nära kollektivtrafiken.
Närhet till natur, grönområden, parker, affärer
och service samt att det är tyst och lugnt
upplevs också som viktiga i boendemiljön.
Tillgång till aktivt föreningsliv och att det
finns platser eller hus med en historia
värdesätts inte i lika stor utsträckning. Kvinnor
värdesätter kulturell mångfald och närhet till
anhöriga i något större utsträckning än
männen.
Nära till natur och parker
Så många som 95 procent av invånarna i länet
har natur, grönområde eller parker på bekvämt
gångavstånd från sitt boende. Däremot
instämmer mellan 24 och 28 procent i att
buller, luftföroreningar, nedskräpning och
trafiksituationen är ett stort problem kring det
egna boendet. Yngre, 18-30 år, upplever färre
problem än de andra åldersgrupperna kring sitt
boende.
Meningsfull fritid
Nära 90 procent av de boende i länet upplever
sin fritid som mycket eller ganska

meningsfull. Färre än två procent anger att den
egna fritiden inte alls är meningsfull. I antal
länsbor är det dock en ganska stor mängd,
drygt 40 000 personer.
Motionerar och är ute i naturen
Av de tio kultur- och fritidsaktiviteter som
enkäten berör så är det klart störst andel
invånarna som regelbundet är ute i naturen
eller sysslar med idrott eller annan motion.
Männen är mer frekventa besökare på
restauranger, barer och pubar kvällstid i
jämförelse med kvinnorna. Kvinnorna ägnar
istället större del av sin tid på att besöka
teatern, konserter, opera, balett eller bibliotek
än männen. De unga, 18-30 år, är däremot
tydligt underrepresenterade bland dem som är
ute i naturen eller ägnar sig åt friluftsliv minst
en gång i veckan. Den äldsta åldersgruppen,
65-85 år, har störst andel som inte någon gång
under det senaste året har sysslat med idrott
eller annan motion.
Viktigt med ett rikt kulturutbud
Knappt 80 procent av invånarna anser att det
är mycket eller ganska viktigt att det finns ett
rikt kulturutbud i länet, medan 13 procent
tycker att det är ganska eller mycket oviktigt.
Kvinnor verkar uppskatta ett rikt kulturliv i
större utsträckning än män, 43 procent av
kvinnorna upplever det som mycket viktigt i
jämförelse med 36 procent av männen. De
åtgärder som i störst utsträckning skulle öka
invånarnas kulturkonsumtion är lägre pris eller
om de hade mer tid. Den äldsta åldersgruppen,
65-85 år, verkar vara minst benägna att ändra
sin kulturkonsumtion även om de uppräknade
aspekterna förbättrades.
Litar på sina grannar
Strax under 40 procent av invånarna anser att
det i stor utsträckning går att lita på människor
i allmänhet, medan 16 procent menar att det i
liten utsträckning går att lita på människor i
allmänhet. Förtroendet för sina medmänniskor
ökar i området där man själv bor där drygt
hälften av invånarna anser att det i stor
utsträckning går att lita på människor. I den
yngre åldersgruppen, 18-30 år, tycks misstron
vara större än i de två övriga åldersgrupperna.

Bättre jämställdhet och utbildning
I framtiden, på 10-15 års sikt, tror invånarna i
första hand att jämställdheten och utbildningen
i Stockholms län kommer att bli bättre. Även
miljön och sysselsättningen förväntas gå i
samma
positiva
riktning,
medan
trafiksituationen och i viss mån tryggheten i
länet tros bli sämre. Kvinnors och mäns tro på
framtiden skiljer sig mycket lite åt. Männen
ser dock något mer negativt på den framtida
trafiksituationen, liksom i viss mån
integrationen, i länet. Skillnader i framtidstro
är desto tydligare mellan de olika
åldersgrupperna. De yngsta, 18-30 år, är klart
mest positiva gällande samtliga områden,
medan de äldsta, 65-85 år, genomgående är
överrepresenterade bland dem som saknar
uppfattning. Det finns även ett tydligt
svarsmönster bland dem med svensk
respektive utländsk bakgrund. Personerna med
utländsk bakgrund är generellt mer benägna
att tro att det kommer att bli mycket bättre,
medan invånarna med svensk bakgrund
tenderar att tro att det kommer att förbli
ungefär detsamma som idag.
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Om Nutid & framtid
Nutid & framtid är en analysserie från
Länsstyrelsens analysenhet. Syftet med serien
är att öka kunskapen om förutsättningarna för
regional utveckling i Stockholms län. Här kan du
anmäla dig för prenumeration och ladda ner
samtliga Nutid & framtid.

