
Var med och beskriv 
läget i länet

Bilaga 1



• Använda bläckpenna

• Skriva tydliga siffror, så här:

• Markera dina svar med kryss, så här:

• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:

Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att:



FRÅGOR OM DIG SJÄLV 
1. Är du man eller kvinna?

 Man 
 Kvinna 

2. Vilket år är du född?

3. Var är du född?

 I Stockholms län 
 I annat län i Sverige 
 I annat land i Norden 
 I europeiskt land utom Norden 
 I utomeuropeiskt land 

4. Hur länge har du bott i Stockholms län?

 Har alltid/nästan alltid bott här 
 Uppvuxen här och har återvänt efter långvarigt boende på annan ort 
 Inflyttad, har bott här i mer än 10 år 
 Inflyttad, har bott här 4 -10 år 
 Inflyttad, har bott här 1 - 3 år 
 Inflyttad, har bott här i mindre än 1 år 

5. Vilken är din högsta avslutade utbildning?

 Grundskola eller motsvarande 
 Gymnasieexamen eller motsvarande 
 Eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet 
 Studier vid högskola/universitet 
 Examen från högskola/universitet 

6. Hur många personer bor i hushållet?
Räkna även med dig själv.
Ta med alla barn som bor i hushållet minst halva tiden.

antal 
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7. Ungefär hur stor är hushållets inkomst före skatt en vanlig månad?
Räkna med eventuella bidrag, t ex barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag mm.

 0 – 9 999 
 10 000 – 19 999 
 20 000 – 29 999 
 30 000 – 39 999 
 40 000 – 49 999 
 50 000 – 59 999 
 60 000 – 69 999 
 70 000 – 79 999 
 80 000 – 89 999 
 90 000 – 99 999 
 Över 100 000 

8. Hur bor du för närvarande?

 I villa/radhus/kedjehus 
 I lägenhet i flerfamiljshus   
 På lantgård 
 I äldreboende eller gruppboende 
 I studentboende (korridor/lägenhet) 
 Annat boende 

9. Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?

 Äger bostaden (även bostadsrätt) 
 Hyr bostaden i första hand 
 Hyr bostaden i andra hand (tredje hand etc.) 
 Inneboende 

BOENDE
10. I hur hög eller låg grad…

I mycket 
hög grad 

I ganska 
hög grad 

I ganska 
låg grad 

I mycket 
låg grad 

a) … trivs du med ditt boende? 

b) … upplever du dig trångbodd? 

c) … tycker du att månadskostnaden för 
boendet är godtagbar? 
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11. Hur viktigt tycker du att följande är i boendemiljön?
Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Inte särskilt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt 

Ingen 
åsikt 

a) Att det är ljust och öppet

b) Att det är tyst och lugnt

c) Att det är barnvänligt

d) Närhet till natur, grönområden och
parker

e) Närhet till affärer och service

f) Närhet till kollektivtrafik

g) Att bostaden är anpassad efter mina
fysiska behov

h) Att det finns ett aktivt föreningsliv i
området

i) En åldersblandad befolkning

j) Kulturell mångfald

k) Att mina anhöriga bor i närheten

MILJÖ 

12. Hur upplever du miljön kring ditt boende?
Stämmer 
mycket 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

Ingen 
uppfatt-

ning 

a) Natur/grönområde/park finns på
bekvämt gångavstånd

b) Buller är ett stort problem

c) Luftföroreningar är ett stort problem

d) Nedskräpning är ett stort problem

e) Trafiksituationen är ett stort problem

13. Hur upplever du den offentliga miljön?
Gator och torg, kollektivtrafiken, Stockholms city, lokalt centrum.

Stämmer 
mycket 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
mycket 
dåligt 

Ingen 
uppfatt-

ning 

a) Buller är ett stort problem

b) Luftföroreningar är ett stort problem

c) Nedskräpning är ett stort problem

d) Trafiksituationen är ett stort problem

e) Det behövs fler grönområden och
parker
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14. Uppfattar du dig som miljömedveten?

 Ja, i mycket stor utsträckning 
 Ja, i ganska stor utsträckning   
 Ja, men i ganska liten utsträckning 
 Nej, i mycket liten utsträckning 

KOMMUNIKATIONER

15. Hur ofta använder du följande färdmedel?
Tänk inte på någon särskild årstid utan bara ett ungefärligt genomsnitt.

Flera 
gånger  

i veckan 

Minst 
en gång i 
veckan 

Minst en 
gång i 

månaden

Minst  
en gång i 
kvartalet 

Någon 
enstaka 
gång per 

år 

Aldrig 

a) Egen bil

b) Bil som ej ägs av hushållet (lånad,
bilpool etc)

c) Cykel

d) Moped, MC etc.

e) Kollektiva färdmedel

16. Hur upplever du kollektivtrafiken avseende…

Mycket 
bra 

Ganska 
bra 

Ganska 
dålig 

Mycket dålig Vet 
inte/ 
ingen 
åsikt 

a) …tillgänglighet? 

b) …turtäthet? 

c) …trängsel? 

d) …din kostnad? 

e) …trygghet? 

17. Skulle du resa mer kollektivt om följande områden förbättrades?

Ja, absolut Ja, troligen Nej Vet 
inte 

a) Tillgänglighet

b) Turtäthet

c) Trängsel

d) Din kostnad

e) Trygghet
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18. På vilket sätt brukar du normalt ta dig till arbete/studier?
Om du använder mer än ett färdmedel, kryssa endast för det huvudsakliga.

 Arbetar ej/studerar ej/arbetar hemma Gå till fråga 21 
 Går 
 Åker bil som förare ensam 
 Åker bil som förare med passagerare eller som passagerare 
 Kollektiva färdmedel (buss, tåg, tunnelbana etc) 
 Cyklar 
 Moped, MC 
 Annat   

19. Hur lång tid brukar det normalt ta att komma fram och tillbaka från arbete/studier?
Räkna även med gång och väntetider, men inte ev tid för inköp eller att lämna och hämta barn etc.

 Mindre än 15 minuter (totalt, fram och tillbaka) 
 16 - 30 minuter (totalt, fram och tillbaka) 
 31 - 45 minuter (totalt, fram och tillbaka) 
 46 - 60 minuter (totalt, fram och tillbaka) 
 1 – 1,5 timme (totalt, fram och tillbaka) 
 1,5 - 2 timmar (totalt, fram och tillbaka)    
 2 – 2,5 timmar (totalt, fram och tillbaka) 
 Mer än 2,5 timmar (totalt, fram och tillbaka) 

20. Hur ser du på din restid?
Den restid du kryssade för i fråga 19.

 Helt acceptabel 
 Acceptabel 
 Lite för lång 
 Mycket för lång   

KULTUR OCH FRITID 

21. Hur upplever du din fritid?

 Mycket meningsfull 
 Ganska meningsfull 
 Inte så meningsfull 
 Inte alls meningsfull 

 Vet inte 

22. Hur viktigt är det att det finns ett rikt kulturutbud i Stockholm?

 Mycket viktigt 
 Ganska viktigt 
 Ganska oviktigt 
 Mycket oviktigt 

 Ingen uppfattning 
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23. Tror du att du skulle öka din kulturkonsumtion om… 

  Ja, mycket Ja, ganska 
mycket 

Ja, men 
inte så 
mycket 

Nej  Ingen 
uppfatt-

ning 

a) …du hade mer tid?       

b) …priset var lägre?       

c) …tillgängligheten ökade avseende  
 geografisk närhet, kommunikationer etc?       

d) …tillgängligheten ökade avseende  
 öppettider, tid på dygnet etc?       

ARBETE   

24. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 
Obs! Kryssa bara för ett alternativ. 

 Arbetar heltid 
 Arbetar deltid 
 Tjänstledig/Barnledig 
 Studerar 
 Ålderspensionär   
 Sjuk-/aktivitetsersättning  

 (förtidspension) 
 Arbetssökande 
 Hemmafru/man   
 Annat 

25. Hur väl stämmer följande påståenden med hur du känner för ditt arbete? 

  Stämmer 
mycket bra

Stämmer 
ganska bra

Stämmer 
ganska 
dåligt   

Stämmer 
mycket 
dåligt 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

a) Jag trivs på min arbetsplats       

b) Jag trivs med mina arbetsuppgifter       

c) Jag upplever mitt arbete som meningsfullt       

d) Mitt arbete motsvarar huvudsakligen min 
utbildning       

e) Jag arbetar i en bransch som motsvarar 
min utbildning       

f) Jag oroar mig för att bli arbetslös       

 

Gå till fråga 25 

Gå till fråga 26 
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TRYGGHET   
26. Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet? 

Svara med hjälp av nedanstående skala. 
 Det går inte  

att lita på  
människor i  
allmänhet 

      Det går  
att lita på  
människor 
i allmänhet 

 Ingen 
åsikt 

      ↓                 ↓   
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

             

             

 Och om du skulle använda samma skala beträffande människor i det område där du bor?. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

             

27. Har du under de senaste 12 månaderna upplevt rädsla eller otrygghet i/på följande 
sammanhang eller platser? 

  Ja, ofta Ja, ibland Ja, sällan Nej  Inte 
aktuellt 

a) I ditt bostadsområde, dagtid       

b) I ditt bostadsområde, kvälls- och nattetid       

c) Vid promenader/jogging i naturen       

d) På gator och torg       

e) I samband med resa med kollektivtrafiken       

f) I centrala Stockholm       

28. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna avstått från någon aktivitet p g a oro att 
utsättas för brott (ex promenad, bio, besöka bekanta)? 

 En till flera gånger i veckan 
 Någon gång i månaden 
 Någon gång i kvartalet 
 Någon enstaka gång 
 Aldrig 

 
 Vet inte/minns inte 

29. Vad tycker du om kameraövervakning vid offentliga platser? 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
 Ingen uppfattning 

7



30. Har du under de senaste 12 månaderna…
Ja, ofta Ja, ibland Ja, sällan Nej Inte 

aktuellt 

a) …oroat dig för att utsättas för våld eller hot 
om våld? 

b) …oroat dig för att någon anhörig/nära vän 
ska utsättas för våld eller hot om våld? 

31. Under de senaste 12 månaderna…
Ja, flera 
gånger 

Ja, 1-2 
gånger 

Nej Vet inte/ 
inte 

aktuellt 

a) …har du utsatts för våld eller hot om våld? 

b) …har någon av dina närstående utsatts för 
våld eller hot om våld? 

EKONOMI  
32. Hur nöjd är du med din ekonomi?

 Mycket nöjd 
 Ganska nöjd 
 Till viss del nöjd 
 Ganska missnöjd 
 Mycket missnöjd 

 Ingen uppfattning 

33. Skulle du inom en månad klara av att betala en oväntad utgift på 12 000 kronor, utan att låna
eller be om hjälp?

 Ja 
 Nej 

 Vet inte 

34. Frågor om din ekonomi.
Alltid Ofta Då och 

då 
Sällan Aldrig Vet 

inte/ 
inte 

aktuellt 

a) Hur ofta har du svårt att betala
dina räkningar?

b) Hur ofta känner du dig orolig över
din ekonomi?

c) Hur ofta känner du dig orolig över
ekonomin hos familj/närstående?
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35. Hur har enligt din mening följande ekonomiska förhållanden förändrats under de senaste 1-2
åren?

Förbättrats Förblivit 
ungefär 

den 
samma 

För-
sämrats 

Ingen 
uppfatt-

ning 

a) Din egen ekonomiska situation

b) Ekonomin i din kommun

c) Den svenska ekonomin

36. Hur tror du att ekonomin kommer att förändras under de kommande 5 åren?
Förbättras Förblivit 

ungefär 
den 

samma 

För-
sämras 

Ingen 
uppfatt-

ning 

a) Din egen ekonomiska situation

b) Ekonomin i din kommun

c) Den svenska ekonomin

POLITIK 

37. Hur intresserad är du i allmänhet av politik?

 Mycket intresserad 
 Ganska intresserad 
 Inte särskilt intresserad 
 Inte alls intresserad 

38. Politiker arbetar med flera olika områden. Hur viktigt tycker du det är att de arbetar med
följande områden?

Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Ganska 
oviktigt 

Mycket 
oviktigt 

Ingen 
uppfatt-

ning 

a) Boende

b) Utbildning

c) Jämställdhet

d) Uppväxtvillkor för barn och ungdomar

e) Hälso- och sjukvård

f) Miljö

g) Sysselsättning

h) Kultur

i) Trygghet

j) Integration

k) Trafik
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FÖRTROENDE 

39. Vilket förtroende har du för följande? 

  Mycket 
stort 

förtroende 

Ganska 
stort 

förtroende 

Ganska 
litet 

förtroende 

Mycket 
litet 

förtroende 

 Ingen 
uppfatt-

ning 

a) Politiker på riksnivå       

b) Politiker på kommunal nivå       

c) Journalister       

d) Banker       

e) Polisen       

f) Kollektivtrafiken       

g) Sjukvården       

h) Äldreomsorgen       

i) Barnomsorgen, förskolan       

j) Grundskolan       

k) Gymnasieskolan       

l) Universitet/högskola        

m) Hur offentliga medel används på riksnivå        

n) Hur offentliga medel används på 
kommunal nivå       

HÄLSA 

40. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Någorlunda 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

41. Hur ofta oroar du dig för följande?  

  Mycket 
ofta 

Ofta Ibland Sällan Aldrig  Inte 
aktuellt

a) Din hälsa        

b) Hälsa bland familj/närstående        

c) Din äldreomsorg (nuvarande 
eller kommande)        

d) Äldreomsorg bland familj/när-
stående        
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SAMMANTAGEN NÖJDHET 

42. Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?

 Mycket nöjd 
 Ganska nöjd 
 Inte särskilt nöjd 
 Inte alls nöjd 

FRAMTID 

43. Om du jämför med idag, hur tror du att situationen kommer att vara i Stockholms län på
följande områden om 10-15 år?

Mycket 
bättre 

Något 
bättre 

Ungefär 
det 

samma 

Något 
sämre 

Mycket 
sämre 

Ingen 
uppfatt- 

ning 

a) Boende

b) Utbildning

c) Jämställdhet

d) Uppväxtvillkor för barn och
ungdomar

e) Hälso- och sjukvård

f) Miljö

g) Sysselsättning

h) Kultur

i) Trygghet

j) Integration

k) Trafik (trängsel)

Tack för att du svarade på enkäten! 
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Mer information finns på nästa sida 

Kontakta oss gärna: 
Frågor om att lämna uppgifter 
Statistiska centralbyrån 
010-479 69 30, enkat@scb.se 
SCB, 701 89 Örebro 
www.scb.se 

Frågor om undersökningens innehåll 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
010-223 14 01, ulrika.kampf@lansstyrelsen.se 
Länsstyrelsen, Box 22067, 104 22 Stockholm 
www.lansstyrelsen.se 

Februari 2017 

Var med och beskriv läget i länet 
I medborgarundersökningen får du chans att ge din syn på hur det är att leva och 
bo i Stockholms län. Ditt svar bidrar till att ge ett bra faktaunderlag i frågor som 
rör till exempel boende, trygghet, kollektivtrafik och kultur. Statistiska 
centralbyrån (SCB) genomför undersökningen på uppdrag av Länsstyrelsen i 
Stockholm. Länsstyrelsen har som uppgift att främja länets utveckling och 
undersökningsresultatet kommer att användas som underlag för att göra länet 
bättre att bo och leva i.  

Dina svar är viktiga 
Du är en av 18 000 personer i åldern 18-85 år som slumpmässigt har valts ut från 
SCB:s befolkningsregister. Att delta i undersökningen är frivilligt, men din med-
verkan är mycket betydelsefull. Ditt svar kan inte ersättas med någon annans. 

Du gör så här 
Gå gärna in på www.insamling.scb.se för att besvara frågorna. Dina 
inloggningsuppgifter är:  

Användarnamn: 

Lösenord: 

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan. Om du i stället vill besva-
ra frågorna i en pappersblankett kommer en sådan att skickas till dig om ett par 
veckor. Kontakta SCB om du vill ha pappersenkäten på engelska eller finska.  

You can answer the questions in English on the web, if you like. Please contact 
Statistics Sweden if you would like to have an English version of the paper 
questionnaire.  
Jos haluatte kyselylomakkeen suomeksi, ottakaa SCB:hen yhteyttä. 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Chris Heister  
Landshövding 
Stockholms län 
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Så används de lämnade uppgifterna 
Efter avslutad insamling sammanställer SCB resultat i form av tabeller och en 
rapport. Dina svar kommer att kompletteras med uppgifter som redan finns på 
SCB. Det är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, födelseland (i grupper), högsta 
utbildningsnivå, kommun samt stadsdel för boende i Stockholms kommun.  

Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan data 
lämnas till Länsstyrelsen för fortsatt bearbetning och analys. Länsstyrelsens 
behandling av uppgifterna omfattas också av statistiksekretess (se nedan).  

De lämnade uppgifterna skyddas 
Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat 
redovisas. 

Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen 
omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Samma sekretesskydd gäller 
hos uppdragsgivaren. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) 
samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

Information om personuppgifter 
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB 
utför i denna undersökning. Länsstyrelsen i Stockholm är personuppgifts-
ansvarig för den behandling av personuppgifter som Länsstyrelsen i Stockholm 
gör. 

Du har rätt att en gång per kalenderår få gratis information, i form av ett så kallat 
registerutdrag, om egna personuppgifter som hanteras av SCB i egenskap av 
personuppgiftsansvarig. En ansökan om registerutdrag måste vara skriftlig och 
undertecknad av den person som utdraget gäller. Om du skulle anse att SCB har 
behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen 
har du rätt att begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade eller 
raderade. Du har samma rättigheter gentemot Länsstyrelsen i Stockholm. 

Numret ovanför brevets första rubrik är bland annat till för att SCB under 
insamlingen ska kunna se vilka som har svarat. Nämn gärna det numret om du 
kontaktar oss så kan vi hjälpa dig snabbare.  

Resultat 
Resultaten från undersökningen kommer att redovisas i september 2017 på 
www.lansstyrelsen.se/stockholm i form av en rapport och tabeller. 
Bifogat finns sammanfattande resultat från 2015 års undersökning. 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm
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