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Förord 

En viktig utgångspunkt för den regionala utvecklingsplaneringen är kunskapen om 
invånarnas värderingar, önskemål och behov i Stockholm–Mälarregionen vilket 
föranlett denna enkätundersökning. Resultaten som presenteras i denna rapport  
fungerar som underlag till arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 
2010. 

Enkätundersökningen har riktats till invånare i Stockholms län och i övriga 
Mälardalen. Dessutom har ett särskilt urval bland unga i Stockholms län gjorts. De 
fl esta invånare ser ljust på sin framtid och är nöjda med sitt liv, men Stockholms 
läns invånare betonar andra aspekter än invånare i övriga län. Boende i Stockholms 
län lyfter fram aktiviteter av olika slag, som sysselsättning och utbildning, medan 
invånare i övriga Mälardalen fokuserar livsvillkor för olika befolkningsgrupper, 
liksom trygghet och miljö.

Ansvarig på Regionplane- och trafi kkontoret har varit Tuija Meisaari-Polsa.

Stockholm i september 2008

Sven-Inge Nylund

Regionplanedirektör
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Sammanfattning

I denna värderingsundersökning ställdes frågor om invånarnas bild av den generella 
situationen i Stockholm-Mälarregionen och olika aspekter av den: synen på andra, barn, 
relationer till andra, boende, arbete, fritid, produkter, tjänster, konsumtion, skola och 
utbildning, trafi k, miljö, jämställd het, politik och synen på livet. Invånarna fi ck också 
svara på frågor om sin bakgrund.

Det geografi ska området för undersökningen är Stockholm-Mälarregionen och dess 
två delar, Stockholms län och resten av regionen. Stockholm-Mälarregionen defi niera-
des som de fem länen kring Mälaren. Dessa län är Stockholms län, Södermanlands län, 
Västmanlands län, Uppsala län och Örebro län.

Målgruppen är personer 16–74 år. Tre statistiskt obundna urval har dragits ur Folk-
bokföringsregistret. Urvalen omfattar 1 700 individer 16–74 år i Stockholms län, 800 
individer 16–30 år i Stockholms län och 1 700 individer 16–74 år i de övriga fyra länen i 
regionen. Datainsamlingen har skett med hjälp av en postenkät, som anpassats till invå-
narna i Stockholms län och i resten av regionen. Undersökningens totala svarsfrekvens 
är 52 procent, men varierar i de tre huvudmålgrupperna mellan 47 och 53 procent. Av de 
svarande är 44 procent män och 55 procent kvinnor.

Det fi nns skillnader i värderingar, dels mellan de som bor i Stockholms län och de som 
bor i övriga delarna av regionen, dels mellan de unga i Stockholms län och invånarna i 
Stockholms län sammantaget.

Boende i Stockholms län lyfter fram aktiviteter av olika slag, sysselsättning, kultur- 
och nöjesliv och utbildningsutbud, medan man i övriga län i större omfattning betonar 
livsvillkor som boende, barnfamiljers och äldres liv, trygghet samt miljö- och trafi kfrå-
gor.

När invånarna tar ställning till hur viktiga dessa faktorer är för framtiden, sätts syssel-
sättning, trygghet, folkhälsa och miljö i topp. Den främsta fördelen med att bo i Stock-
holm-Mälarregionen är att bo i en storstad och samtidigt nära naturen. Kombinationen 
närhet till både stadsliv och natur är Stockholm-Mälarregionens styrka.

Regionens invånare tror inte att det blir vare sig särskilt mycket bättre eller sämre att 
bo i regionen under de närmaste tio åren. Däremot ser de ljust på sin egen framtid. Unga 
i Stockholms län ser mest ljust på framtiden.

85 procent av invånarna litar helt på sin familj. Boende i de övriga länen litar mer 
på sina grannar än vad man gör i Stockholms län. Unga i Stockholms län avviker något 
genom att vara mer öppna mot andra människor. Samtidigt tror de i högre grad än andra 
i regionen att människor framför allt tänker på sig själva. 

Mänskliga relationer, familj och vänner är det som skattas högst i livet. Enligt in-
vånarna i Stockholm-Mälarregionen bedöms arbete och fritid vara lika viktiga, medan 
politik och religion inte spelar så stor roll i livet.

Boende i Stockholms län har ingen större längtan efter att fl ytta till andra delar av 
Sverige. Ska de fl ytta, är det utlandet som lockar mest. Boende i de andra länen i regionen 
är mer lockade av andra delar av Sverige än vad de är av Stockholms län och utlandet. En 
av fem av Stockholm-Mälarregionens invånare kan inte tänka sig att fl ytta, men nära två 
av fem skulle fl ytta om de fi ck erbjudande om ett riktigt bra arbete. 52 procent av de unga 
i Stockholms län skulle fl ytta för ett sådant arbete.
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Det första barnet borde man få före 30 års ålder, tycker man för det mesta. Nio av tio 
anser att det är viktigt att man har utbildning och arbete som blivande förälder så att man 
kan försörja barnet. Särskilt betonas detta av de unga i Stockholms län. Bor man utanför 
Stockholms län anser över 80 procent att regionen erbjuder en bra uppväxtmiljö för barn. 
I Stockholms län är motsvarande siffra 70 procent. Ansvarskänsla, tolerans och ärlighet 
är det viktigaste barn ska lära sig. Minst viktigt anses religiös tro, lydnad och beslutsam-
het vara.

Stockholm-Mälarregionens invånare ser sig i första hand som svenskar. Identifi katio-
nen med ens eget län är mindre i Stockholms län än i de övriga länen i regionen.

Längre semester lockar mer än kortare arbetsdag eller att arbeta kortare tid av livet. 
Trots att 45 procent anser att vi måste arbeta mer i Sverige, är det få som själva vill göra 
det.

95 procent anser att det är viktigt att ha en högre utbildning än grundskola, men 
för bara 67 procent är det mycket viktigt. Samtidigt tycker 76 procent att det är viktigt 
med en ännu längre utbildning, högre utbildning än gymnasieskola. Som skäl till att 
inte skaffa sig en högre utbildning nämns att man ändå kan få det bra, att det kostar för 
mycket och/eller att det tar för lång tid.

Två av tre vill ha en fast anställning. Inställningen till egna företagare är positiv, och 
två av tre kan tänka sig att driva ett eget företag. Bra lön är den viktigaste aspekten för ett 
arbete, följt av att få göra något viktigt tillsammans med människor som man tycker om. 
Utanför Stockholms län har man också starka önskemål om närhet till arbetet.

Trafi ksituationen i Stockholm-Mälarregionen anser man ska lösas genom utbyggd 
kollektivtrafi k, vägar m.m. 70 procent bedömer att regionen riskerar att drabbas av växt-
huseffekten och försämrat ozonskikt.

Politik har relativt låg status i regionen, då 56 procent av invånarna svarade att de inte 
är intresserade av politik. Vill man ändra på något, väljer man hellre andra vägar än de 
politiska partierna. 

Tre av fyra svarar att de känner sig nöjda med sitt liv som helhet. Det är inga markanta 
skillnader mellan de boende i Stockholms län och i de övriga länen. 70 procent svarade 
att de är lyckliga, och unga i Stockholms län är något lyckligare än övriga invånare i 
Stockholm-Mälarregionen.
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Summary

This values survey asked questions about inhabitants’ view of the general situation in the 
Stockholm-Mälar Region and its various aspects: view of other people, children, relation-
ships with other people, housing, work, leisure, products, services, consumption, schools 
and education, traffi c, the environment, equality, politics and view of life in general. 
Inhabitants also answered questions about their background. 

The geographical area covered by the survey is the Stockholm-Mälar Region and its 
two parts, the County of Stockholm and the rest of the region. The Stockholm-Mälar 
Region was defi ned as the fi ve counties around Lake Mälaren. These counties are the 
counties of Stockholm, Södermanland, Västmanland, Uppsala and Örebro. 

The target group consists of people aged 16–74. Three statistically random samples 
were taken from the Population Register. The samples comprise 1,700 individuals aged 
16–74 in the County of Stockholm, 800 individuals aged 16–30 in the County of Stock-
holm and 1,700 individuals aged 16–74 in the other four counties in the region. Data was 
collected by means of a postal questionnaire, which was adapted to the inhabitants of the 
County of Stockholm and the rest of the region. The response frequency was 52 percent 
in total, but varies in the three main target groups between 47 and 53 percent. 44 percent 
of respondents are male and 55 percent female. 

There are differences in values, fi rstly between people who live in the County of Stock-
holm and those who live in the other parts of the region, and secondly between young 
people in the County of Stockholm and the inhabitants of the County of Stockholm as a 
whole.

People living in the County of Stockholm cite different kinds of activities, employ-
ment, culture and entertainment and educational provision, while those living in the 
other counties emphasise living conditions such as housing, quality of life for families 
and the elderly, safety and environmental and traffi c issues.  

When the inhabitants assess how important these factors are for the future, employ-
ment, safety, public health and the environment come top. ¬ The main advantage of 
living in the Stockholm-Mälar Region is living in a city while at the same time being close 
to the countryside. The strength of the Stockholm-Mälar Region lies in this combination 
of proximity to city life and country life. 

The region’s inhabitants do not think that life in the region will get either much better 
or much worse in the next ten years. However, they are optimistic about their own future. 
Young people in the County of Stockholm are the most optimistic about the future. 

85 percent of inhabitants trust their family completely. People living in the other 
counties trust their neighbours more than people who live in the County of Stockholm. 
Young people in the County of Stockholm deviate slightly by being more open towards 
other people. At the same time, they believe to a greater extent than other people in the 
region that people think mostly of themselves. 

Human relationships, family and friends are valued the most highly in life. According 
to the inhabitants of the Stockholm-Mälar Region, work and leisure are judged to be 
equally important, while politics and religion play less of a major role. 

People living in the County of Stockholm have no major desire to move to another part 
of Sweden. If they were to move, it would be abroad. People living in the other counties 
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in the region are more attracted by other parts of Sweden than they are by the County of 
Stockholm or by living abroad. One out of fi ve inhabitants of the Stockholm-Mälar Re-
gion cannot imagine moving, while almost two out of fi ve would move if they were offered 
a really good job. 52 percent of young people in the County of Stockholm would move for 
such a job. 

Most people think that you should have your fi rst child before the age of 30. Nine out 
of ten think that it is important to have completed your education and have a job before 
having children so that you can support the child. This is especially emphasised by young 
people in the County of Stockholm. Over 80 percent of people living outside the County 
of Stockholm consider that the region is a good environment for bringing up children. 
In the County of Stockholm this fi gure is 70 percent. A sense of responsibility, tolerance 
and honesty are the most important things for children to learn. Least important were 
religious belief, obedience and determination. 

The inhabitants of the Stockholm-Mälar Region see themselves primarily as Swedes. 
Identification with the county in which they live is lower in the County of Stockholm than 
in the other counties in the region. 

Longer holidays are more attractive than shorter working days, or early retirement. 
Despite the fact that 45 percent think that we should work more in Sweden, few people 
want to do so themselves. 

95 percent consider that it is important to stay in education after comprehensive 
school but this is very important for only 67 percent. At the same time, 76 percent think 
that higher education, education past the age of 18, is important. Reasons for not conti-
nuing on to higher education include the fact that you can have a good life without it, that 
it costs too much and/or that it takes too long. 

Two out of three people want a permanent job. The attitude towards self-employment 
is positive and two out of three people can imagine running their own business. Good 
pay is the most important aspect when it comes to jobs, followed by doing something 
important together with people you like. Outside the County of Stockholm people have a 
strong desire to live close to their workplace. 

People think that the traffi c situation in the Stockholm-Mälar Region should be solved 
by expanding public transport, roads, etc. 70 percent think that the region risks suffering 
from the greenhouse effect and the depletion of the ozone layer.  

Politics has relatively low status in the region, as 56 percent of inhabitants answered 
that they were not interested in politics. If people want something changed, they choose 
other methods than appealing to political parties. 

Three out of four people reply that they are happy with life overall. There are no major 
differences between those living in the County of Stockholm and the other counties. 70 
percent answered that they are happy and young people in the County of Stockholm are 
somewhat happier than other inhabitants of the Stockholm-Mälar Region. 
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Inledning

Bakgrund och syfte
En ny omgång av regional utvecklingsplanering pågår. Inom detta arbete ska bland annat 
ambitioner, mål och visioner i Stockholms län och i resten av Stockholm-Mälarregionen 
identifi eras. Därför behövs en bra bild på invånarnas värderingar, önskemål och behov. 
Att beskriva invånarnas värderingar är undersökningens syfte. Dessa ska kunna sättas i 
relation till den regionala utvecklingsplaneringen. Utifrån denna grund har denna kart-
läggning av invånarnas värderingar i Stockholm-Mälarregionen genomförts. 

Urval, metod och svarsfrekvens
Undersökningens målgrupp är invånare i åldrarna 16–74 år i Stockholms län och resten 
av regionen. Därtill kommer ett särskilt urval bestående av personer 16-30 år i Stock-
holms län, eftersom denna grupps värderingar är av särskilt stor vikt för regionens 
framtid. Stockholm-Mälarregionen defi nieras som de fem länen kring Mälaren. Dessa län 
är Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Uppsala län och Örebro län.

Bruttourvalet består av tre statistiskt obundna urval: 1 700 individer 16–74 år i Stock-
holms län, 800 individer 16–30 år i Stockholms län och 1 700 individer  16–74 år i de 
övriga länen i regionen.

Datainsamlingen har skett med hjälp av en postenkät, som anpassats till invånarna 
i Stockholms län och i resten av länen i Stockholm-Mälarregionen. Svarsfrekvensen för 
undersökningen totalt är 52 procent, men varierar något i de tre huvudmålgrupperna.

Resultatredovisning
Rapporten är skriven med frågeformuläret som disposition med en genomgång av resul-
tatet fråga för fråga. Frågornas formulering är skriven med indragen kursiverad text. Tex-
ten och diagrammen i promemorian behandlar i huvudsak resultaten för regionen totalt 
och för de tre huvudgrupperna Stockholms län, unga i Stockholms län och övriga länen i 
regionen. Intressanta avvikelser i och mellan delmålgrupper kommenteras i löpande text.

I graferna kan svarsalternativ och delfrågor vara förkortade eller något omskrivna för 
att rymmas i diagrammen. I graferna redovisas resultat för ”Vet ej” och ”Ej svar” sam-
manslaget till ”Vet ej”.
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Situationen i Stockholm-
Mälarregionen

Frågeformuläret inleds med fem frågor om hur man ser på olika aspekter av sin region. 
Den första frågan omfattar 16 olika områden. Respondenterna fi ck ta ställning till hur 
olika områden fungerar idag. Huvudfrågan har följande lydelse:

1. Hur ser Du på situationen i Stockholm-Mälarregionen? Markera för vart och ett av 
områdena nedan om Du tycker att situationen är Mycket bra, Bra, Varken bra eller 
dålig, Dålig eller Mycket dålig.

Situationen i Stockholm-Mälarregionen. Bas: Samtliga

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Integration

Ekonomiska
skillnader

Företagens villkor
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procent

70 14 9 5

64 21 6 10

43 27 17 13

44 29 8 19

43 34 6 16

34 35 8 24

28 25 7 40

34 34 5 30

36 32 20 12

37 33 12 18

29 31 7 35

26 29 13 33

11 32 21 37

20 24 18 38

23 28 31 17

11 29 12 48
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Två ”mjuka” områden återfi nns i topp, utbildning/kultur och nöjen. Ungefär 70 procent 
anser att de fungerar bra. Även situationen för barnfamiljer, sysselsättning och miljö be-
döms att fungera bra i regionen. Sämst uppfattas situationen vara när det gäller integra-
tion och inkomst- och förmögenhetsskillnader. De är två områden där endast något över 
10 procent anser att de fungerar bra. Om övriga områden svarade kring 30 procent att de 
tycker att de fungerar bra.

Det fi nns skillnader mellan de tre huvudgrupperna. De boende 16–74 år i Stockholms 
län lyfter fram aktiviteter och anser i högre grad än övriga att sysselsättning, kultur, 
nöjesliv och utbildningsutbud är bra i regionen, medan de är mer kritiska till bostads-
situationen, livet för barnfamiljer och trafi kläget. De unga i åldrarna 16–30 år i Stock-
holms län anser i högre grad än andra att livet för dem själva (ungdomars liv) och jäm-
ställdheten mellan män och kvinnor fungerar bra. De unga är mer kritiska till bostads-
situationen och livet för barnfamiljer i Stockholmsregionen. Boende utanför Stockholms 
län tycks vara mer nöjda med livet och livsbetingelserna bostad, barnfamiljers liv, äldres 
liv, trygghet, miljö och trafi kfrågor. De är mindre nöjda med sysselsättning, ekonomisk 
utveckling och ekonomiska skillnader. Länets invånare ser också brister i utbildnings-
utbudet och utbudet av kultur och nöjen.

Förenklat kan sägas att man i Stockholms län har ett stort utbud, men att levnads-
villkoren är svagare, medan man i övriga delar av regionen har bra förutsättningar för 
livet, men saknar utbud.
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Den andra frågan i formuläret behandlar hur viktiga man anser att sakområdena ovan 
är för framtiden. Frågan har följande lydelse och man fi ck ta ställning till samma 16 områ-
den som i den första frågan.

2.  Hur viktigt eller oviktigt är följande för framtiden? Markera för var och en om Du 
tycker att det är Mycket viktigt, Viktigt, Varken viktigt eller oviktigt, Oviktigt eller 
Mycket oviktigt.

Viktigt eller oviktigt inför framtiden. Bas: Samtliga
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Svaren på frågan om olika faktorers betydelse för framtiden ger en annorlunda bild och 
rangordning. Sysselsättning, trygghet, folkhälsa och miljö kommer i topp på rankningen. 
Minskade ekonomiska skillnader, kultur och nöjesliv, integration och företagens villkor 
kommer längst ned. 

Mellan de tre huvudsakliga målgrupperna, boende i Stockholms län 16–74 år, boende 
i Stockholms län 16–30 år och boende i övriga länen runt Mälaren 16–74 år fi nns relativt 
få större avvikelser. De som har mest avvikande åsikter är de unga. De anser i mindre 
grad än övriga att företagens villkor, barnfamiljers och äldres liv och trafi ksituationen 
är viktiga områden för framtiden. De betonar dock mer vikten av kultur- och nöjesliv. 
För boende i övriga länen i regionen är integrationen mellan svenskar och invandrare 
av mindre vikt. Samtidigt lägger dessa invånare större vikt vid trafi ksituationen än vad 
boende i Stockholms län gör.
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I nästa fråga fi ck de intervjuade markera vad som är det bästa med att bo i Stockholm- 
Mälarregionen. De fi ck välja fem av de tretton angivna argumenten för att bo i regionen. 
Alla tretton argument framgår av diagrammet nedan.

3. Vad tycker du är det bästa med att bo i Stockholm-Mälarregionen? Ange högst fem 
områden nedan.

Vad är bäst med Stockholm-Mälarregionen? Bas: Samtliga
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Svaren överensstämmer i stort med resultatet av den första frågan, dock med ett undan-
tag, att bo i en storstad och samtidigt nära naturen är det som kommer högst. I övrigt 
anser man att utbudet av arbetsplatser, utbildning, nöjen, shopping och kultur är det 
bästa med att bo i Stockholm-Mälarregionen. 

De unga i Stockholms län betonar mer än övriga mångfalden av människor och därför 
också möjligheten att träffa olika typer av människor. Färre av dem ser fördelen med att 
bo nära naturen. Boende i de övriga länen i regionen avviker kraftigt i två aspekter, dels 
betonar de hur lätt det är att resa utomlands från regionen, dels är det hela 36 procent av 
dem som inte vill bo i sin egen region. Bland Stockholms läns invånare är det bara fyra 
procent, som svarar att de inte vill bo i länet. 

Denna skillnad förstärks av att Stockholms läns invånare oavsett ålder är avsevärt mer 
nöjda med sin bostadsort än vad de är som bor i de övriga länen i regionen.
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Den fjärde frågan gäller framtiden och har följande lydelse:

4. Tror Du att det kommer att bli bättre eller sämre att leva i Stockholm-Mälarregio-
nen under de närmaste 10 åren allt sammantaget?

Hur blir det att leva i Stockholm-Mälarregionen de närmaste tio åren? Bas: Samtliga

Mycket bättre
2 procent 

Bättre
31 procent

Vet ej
13 procent

Sämre
14 procent

Varken eller
38 procent

Mycket sämre 
2 procent

I huvudsak tror regionens invånare att livet i regionen varken blir bättre eller sämre un-
der de närmaste tio åren. Fyra av tio tror att livet varken kommer att bli bättre eller sämre 
och tre av tio tror, att det kommer att bli bättre. Gör vi svarsalternativen till en femgradig 
betygskala, där 5 är ”Mycket bättre” och 1 är ”Mycket sämre” blir medelbetyget i frågan 
3,2. De som bor i de övriga länen i regionen har en mer positiv framtidstro än boende i 
Stockholms län.
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I den femte frågan bad vi svarspersonerna säga hur de ser på sin egen framtid.

5. Hur ser Du på Din egen framtid?

Hur ser du på din egen framtid? Bas: Samtliga

Mycket ljust 
14 procent 

Ljust 
52 procent

Vet ej 4 procent

Mörkt 3 procent

Varken eller 
26 procent

Mycket mörkt 
1 procent

Synen på den egna framtiden är avsevärt ljusare än vad synen är på Stockholm-Mälar-
regionen. Av samtliga ser 66 procent, eller två av tre, ljust på framtiden, medan 14 
procent anser framtiden vara mycket ljus och drygt hälften (52 procent) ljus. Ser vi svaren 
som en femgradig betygskala får vi medelbetyget 3,8.

Unga i Stockholms län ser mest ljust på sin egen framtid, av dem svarar totalt 77 
procent ljust – 21 procent mycket ljust och 56 procent ljust. Boende i de övriga länen i 
regionen är mindre positiva, av dem ser 63 procent ljust på framtiden.
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Synen på andra

I undersökningen ställdes också en fråga om hur mycket man litar på andra människor.

6. Hur mycket tycker Du att Du kan lita på olika grupper av människor? Markera 
för var och en av följande grupper om Du litar helt och hållet på dem, om Du delvis 
litar på dem, om Du inte litar särskilt mycket på dem eller om Du inte alls litar på 
dem.

Hur mycket litar du på andra människor? Bas: Samtliga
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Otvetydigt mest litar man på sin familj och sina anhöriga, 85 procent av alla. Något mer 
än hälften, 56 procent, svarar att de helt och hållet litar på sina vänner. Ännu färre, bara 
16 procent, litar fullständigt på sina grannar.

Inte heller här fi nns några större skillnader inom Stockholm-Mälarregionen. De som 
bor utanför Stockholms län litar i något högre grad på sina grannar. Vi kan också se att 
unga (16–30 år) i Stockholms län litar mindre på andra, oavsett vem eller vilken grupp 
det handlar om.
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Även nästa fråga handlar synen på andra människor, deras hjälpsamhet och tendens att 
tänka på sig själva.

7. Tycker Du att människor för det mesta försöker vara hjälpsamma eller tänker de i 
allmänhet mest på sig själva?

Är människor hjälpsamma eller tänker de mest på sig själva? 
Bas: Samtliga i respektive grupp
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Delvis på 
sig själva
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22 26 4 30 17

23 25 3 30 16

30 30 3 28 8

18 28 4 31 19

Totalt är det en liten övervikt åt att boende i Stockholm-Mälarregionen tror på män-
niskors hjälpsamhet, 5,4 på den 10-gradiga skalan. Det är således ingen stark positiv 
inställning till medmänniskor, eftersom 35 procent av dem uppfattar människor för det 
mesta vara hjälpsamma mot 33 procent som uppfattar att andra människor mest tänker 
på sig själva. Unga i Stockholms län är avsevärt mindre positivt ställda till andra. Av de 
unga svarar 48 procent att människor tänker på sig själva och 23 procent att man försö-
ker hjälpa andra. 
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För att veta hur invånarna i regionen ser på olika områden av livet ställdes följande fråga:

8. Nedan räknar vi upp några olika områden av en människas liv. Markera för varje 
område om det är ett Mycket viktigt, Viktigt, Varken viktigt eller oviktigt, Oviktigt 
eller Helt oviktigt område i Ditt liv.

Viktiga områden i en människas liv Bas: Samtliga
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Relationer med familj och vänner är de två aspekter av livet som skattas i särklass högst. 
Arbete och fritid tycks ha lika stor betydelse. Minst viktiga är religion och politik.

Familjen är det i särklass viktigaste området för invånarna i resten av Stockholm-
Mälarregionen. De betonar familjens betydelse mer än andra liksom vikten av arbete. 
Däremot lägger de mindre vikt vid kultur (musik, konst, bio och teater) och resor. Unga 
i Stockholms län gör det omvända, de lägger stor vikt vid resor, kultur och uteliv. För 
denna åldersgrupp är också vänner och fritid viktigare än för övriga grupper.
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Boende

Följande fråga gäller var man skulle vilja bo, om man inte skulle bo där man bor idag.

9. Om Du inte skulle bo där Du bor nu var skulle Du då vilja bo?

Om du inte skulle bo där du bor, var skulle du då vilja bo? Bas: Samtliga i respektive grupp
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De som bor i Stockholms län vill i huvudsak bo där och tycks inte ha någon större längtan 
till områden utanför länet, om det inte skulle vara att helt lämna landet för att bo utom-
lands. 37 procent av de boende i Stockholms län vill, om de skulle fl ytta, bo i en annan del 
av länet. Bland unga i detta län är övertygelsen än starkare, 41 procent vill även fortsätt-
ningsvis bo inom länet. 22 procent av de boende i Stockholms län och hela 34 procent av 
de unga skulle  – om de inte bodde kvar – vilja bo utomlands. För invånarna i de övriga 
länen i regionen lockar andra delar av Sverige avsevärt mer än Stockholm. Bland dessa 
lockar Stockholm bara 11 procent och utlandet 13 procent.
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En följdfråga till föregående är vad som skulle kunna få invånarna i Stockholm-Mälar-
regionen att fl ytta.

10. Vad skulle få Dig att fl ytta från Stockholm-Mälarregionen till en annan del av 
Sverige? Ange högst tre svar.

Vad skulle få dig att fl ytta från Stockholm-Mälarregionen? 
Bas: Samtliga i respektive grupp
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En av fem, 21 procent, ser inte något som skulle kunna få honom eller henne att fl ytta. 
Förutom att 36 procent skulle kunna fl ytta till ett riktigt bra arbete kan 13 procent tänka 
sig att fl ytta för att få ett arbete, vilket som helst. 30 procent skulle fl ytta för släkt, vänner 
och bekantas skull och 28 procent skulle kunna fl ytta för att få ett bra boende.

Invånarna i Stockholms län avviker från samtliga genom att de i större utsträckning 
(26 procent av dem) kan tänka sig att fl ytta för att få leva ett annat liv. Ungefär hälften 
av de unga i Stockholms län kan tänka sig att fl ytta för att få ett riktigt bra arbete och 28 
procent för att få studera. Invånarna i de övriga länen i regionen är mindre benägna att 
lämna sin hemort, 24 procent av dem vill bo kvar. En av tre, 33 procent, kan tänka sig att 
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fl ytta för släkt, vänner och bekantas skull. För 17 procent är det tänkbart att fl ytta för att få 
ett arbete (vilket som helst), medan motsvarande siffra för regionen totalt är 13 procent.

Hur vill man bo, om man bor kvar i Stockholm-Mälarregionen? Frågan formulerades 
på följande sätt:

11. Förutsatt att Du fortsätter att bo i Stockholm-Mälarregionen, hur skulle Du helst 
vilja bo?

Hur skulle du vilja bo? Bas: Samtliga i respektive grupp
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Sett till samtliga är villa och radhus det mest lockande (39 procent), därnäst kommer en 
lägenhet i innerstaden i Stockholm eller i en annan större stad i regionen (23 procent), 
men nästan lika många vill också bo på landet (21 procent). För de unga i Stockholms län 
är lägenhet i innerstaden det mest lockande och för de som bor i de övriga länen i regio-
nen är drömmen om ett hus på landet stark hos 32 procent.
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Barn

Enkäterna innehåller fyra frågor om hur man ser på barn. Den första frågan handlar om 
vid vilken ålder man tycker att det är bäst att man får sitt första barn.

12. Ungefär i vilken ålder tycker Du att det är bäst att man får sitt första barn? Välj ett 
av följande alternativ.

Ungefär vid vilken ålder bör man få sitt första barn? Bas: Samtliga i respektive grupp
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Det fi nns inga markanta skillnader inom Stockholm-Mälarregionen. De som bor utanför 
Stockholms län tycker att man kan vara något yngre vid sitt första barns födelse jämfört 
med vad boende i Stockholms län anser. 37 procent av boende i länen utanför Stockholm 
tycker att det är bäst att få sitt första barn före 27 år, mot 28 procent av dem som bor i 
Stockholms län. En större andel av unga invånare i Stockholms län tycker att 27–30 år 
är den bästa tiden att få sitt första barn, mot 45 procent av alla. 17 procent av samtliga i 
Stockholms län tycker att 31–34 år är den bästa åldern. Detta kan jämföras med 14 pro-
cent av alla i regionen och nio procent av dem som bor utanför Stockholms län.
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Följande fråga gäller försörjning:

13. Hur viktigt eller oviktigt tycker Du att det är att man som blivande förälder har 
skaffat sig en utbildning och ett arbete, så att man kan försörja sig och barnet?

Hur viktigt är det att man som förälder har utbildning och arbete? 
Bas: Samtliga i respektive grupp
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Nästan alla, över 90 procent, anser att det är viktigt att man har en utbildning och ett 
arbete som blivande förälder för att kunna försörja sig och barnet. 

De unga i Stockholms län betonar detta starkare än andra i undersökningen, vilket 
framgår av att 65 procent av länets unga invånare anser detta vara mycket viktigt jämfört 
med knappt 60 procent i Stockholm-Mälarregionen totalt sett och i övriga grupper.
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Hur är då Stockholm-Mälarregionen som uppväxtmiljö för barn?

14. Hur bra eller dålig är Stockholm-Mälarregionen som uppväxtmiljö för barn?

Hur är Stockholm-Mälarregionen som uppväxtmiljö för barn? 
Bas: Samtliga i respektive grupp

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mycket bra

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Bra Varken eller Vet ej DåligGanska bra

procent

15

9

7

10

41

31

31

35

27

31

35

32

7

9

10

9

8

7

6

7

14

12

8

2

Bor man utanför Stockholms län, gäller frågan de övriga länen i Stockholm-Mälarregio-
nen. Då svarar hela 83 procent att de tycker att regionen utanför Stockholm erbjuder en 
bra uppväxtmiljö. I Stockholms län är det något över 70 procent som anser det samtidigt 
som drygt tio procent är av motsatt åsikt.

Den sista frågan om barn gäller egenskaper som barn kan uppmuntras att lära sig.
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15. Här ser Du en lista på egenskaper som ett barn kan uppmuntras att lära sig hemma. 
Vilka – om några – anser Du vara särskilt viktiga? Markera högst fem svar. 

Viktiga egenskaper för barn att lära sig Bas: Samtliga i respektive grupp
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Ansvarskänsla, tolerans och ärlighet rankas i särklass högst av alla grupper i Stockholm-
Mälarregionen, mellan 69 och 79 procent markerar dessa egenskaper. Minst viktigt anses 
religiös tro, lydnad och beslutsamhet vara.

Figuren visar vissa skillnader i svarsmönstret mellan grupperna. De unga i Stock-
holms län uppfattar ansvarskänslan vara av mindre vikt, medan de betonar självständig-
het och kreativitet. Bor man utanför Stockholms län, betonar man ärlighet mer än vad 
övriga gör.
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Relationer till andra

16. Människor har olika syn på sig själva och vilken relation de har till övriga världen. 
Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Markera för vart 
och ett nedan.

Din relation till världen? Bas: Samtliga
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Stockholm-Mälarregionens invånare ser sig i huvudsak som svenskar, nio av tio håller 
med om detta. De identifi erar sig mindre med sin kommun eller sitt lokala samhälle. Inte 
heller länskänslan är särskilt stark.

De som bor utanför Stockholms län har en starkare länsidentitet än Stockholmarna, 
76 respektive 62 procent håller med om detta. Jämförelsevis få, 66 procent, av de unga i 
Stockholms län ser sig som självständiga och oberoende människor, jämfört med de 74 
procent av alla.
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Fråga 17 omfattar tre delfrågor om hur man vill bo och tillsammans med vilka man vill bo.

17. Hur gärna eller ogärna vill Du bo på följande sätt?

Bo med människor från andra länder och kulturer Bas: Samtliga i respektive grupp
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Bo med personer från samma land och kultur som du Bas: Samtliga i respektive grupp
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Bo med personer i samma ålder som du Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Gärna Varken eller Vet ej Absolut inteOgärna
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Helst vill regionens invånare bo med personer från samma land och kultur som de 
själva, medan motsatsen i viss mån gäller personer i olika åldrar. Hellre vill man bo med 
personer i olika åldrar än bara med personer i ens egen ålder. Det är inga större skillnader 
mellan grupperna Stockholms län, unga i Stockholms län och övriga Stockholm-Mälar-
regionen. Möjligen är unga i Stockholms län något mer positiva till att bo med personer i 
samma ålder.
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Svarspersonerna fi ck ta ställning till hur bra mångfald är för Stockholm-Mälar regionen.

18. Tycker Du att etnisk mångfald är bra för Stockholm-Mälarregionen? Svara på 
nedanstående skala från 1 till 10*.

Är mångfald bra för Stockholm-Mälarregionen? Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Inte braVet ejMycket bra Ganska bra

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Inte alls braBra

procent

19

19

18

17

16

12

14

14

13

9

8

10

22

20

23

23

19

18

21

21

10

21

17

15

* För tydlighetens skull har några värden slagits ihop i diagrammet.

Den övervägande delen av alla grupper tycker att mångfald är bra för regionen. På den 10-
gradiga skalan där 10 är ”Mycket bra”, är medelvärdet 6,5. Av alla i Stockholm-Mälarre-
gionen är det 15 procent som uppfattar den vara mycket bra och ungefär hälften markerar 
sitt svar mellan 7 och 10. De unga i Stockholms län är de mest positiva, av dem är det 21 
procent som anser mångfald vara mycket bra för regionen. De som bor utanför Stock-
holms län är de minst positiva, av dem svarar bara tio procent ”Mycket bra” och bara 42 
procent lägger sig mellan 7 och 10 på svarsskalan.
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Arbete och fritid

Detta kapitel behandlar hur regionens invånare värderar arbete och fritid. Området har 
tre huvudfrågor. Den första består av påståenden om arbete och fritid och har följande 
formulering:

19. Nedan har vi formulerat påståenden om arbete och fritid. Vad tycker Du? Markera 
för vart och ett om Du instämmer eller tar avstånd från vart och ett av påståen-
dena.

Hur ser du på arbete och fritid? Bas: Samtliga i respektive grupp

Vet ej Tar avstånd heltVarken eller
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Instämmer
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Arbeta mer

Arbeta efter
pensionering

Vi måste arbeta
mer i Sverige

Arbeta mindre
varje dag

Aldrig för
mycket fritid

Arbeta kortare
del av livet

Mer än 5 veckors
semester

45 procent anser att vi behöver arbeta mer i Sverige för att inte få problem. Lång se-
mester, mer än fem veckor, vill tre av fyra (75 procent) ha. Det är viktigare än att arbeta 
kortare del av livet eller mindre varje dag. Ungefär hälften, 49 procent, anser att man inte 
kan få för mycket fritid, men det tycker 22 procent. 55 procent tar avstånd från att arbeta 
mer än de gör i dag och 46 procent kan inte tänka sig att arbeta efter sin pensionering.

Unga i Stockholms län och boende utanför Stockholms län avviker till viss del i sina 
värderingar från gruppen som helhet. Unga i Stockholms län vill i större utsträckning 
ha lång semester och arbeta en större  del av sitt liv. Hela 28 procent av denna grupp 
kan tänka sig att arbeta efter pensioneringen. Dessutom vill 27 procent av de unga i 
Stockholms län arbeta mer än de gör idag. De som bor i de övriga länen i regionen tycks 
värdera fritiden högre. Med andra ord tar de avstånd från att arbeta mer än vad de gör i 
dag och från att arbeta efter pensioneringen. Samtidigt håller de i högre grad än övriga 
med om att man aldrig kan få för mycket fritid.

Hur vill man då tillbringa sin fritid? Följande fråga ingick i enkäten:
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20. Vi har samlat några exempel på vad man i allmänhet vill göra på sin fritid. 
Markera vad Du helst vill göra på Din fritid? Markera max fem svar.

Vad vill du göra på din fritid? Bas: Samtliga i respektive grupp
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I stort har invånarna i Stockholm-Mälarregionen samma värderingar om fritiden. Helst 
vill de vara med sin familj och sina vänner. Näst mest vill de resa. Unga i Stockholms län 
och de som bor i de övriga länen visar vissa skillnader jämfört med alla.



Invånarnas värderingar i Stockholm-Mälarregionen 37

Unga i Stockholms län vill i högre grad sporta, gå ut, shoppa och vara på Internet än vad 
andra i regionen vill. För dem som bor i de fyra andra länen i Stockholm-Mälarregionen 
är hemmet, friluftsliv (i skog, mark och på sjön) viktigare.

Nästa fråga gäller vilka man helst vill vara tillsammans med på sin fritid.

21. Med vilka vill Du helst vara tillsammans med på Din fritid? Ange högst tre svar.

Vilka är du helst tillsammans med på din fritid? Bas: Samtliga i respektive grupp
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Generellt sett vill man helst vara tillsammans med sin familj och släkt på fritiden, därefter 
kommer nära vänner. Dessa två grupper av umgänge föredras av de allra fl esta. De som 
bor i länen utanför Stockholms län prioriterar familj och släkt mer än vad övriga gör. 
Stockholms läns yngre invånare prioriterar nära vänner mer än vad övriga i regionen 
som helhet gör. Att umgås med många olika vänner prioriteras av 58 procent av de unga i 
detta län. Tio procent av de unga i Stockholms län svarar att det helst vill umgås med vän-
ner via Internet. Övriga typer av umgänge prioriteras av relativt få.
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Produkter, tjänster och konsumtion

22. Skulle Du säga att Du gärna prövar nya produkter eller väljer Du hellre något Du 
känner till? 

Prövar du nya produkter eller väljer du hellre något du känner till? 
Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Kan tänka mig att pröva Prövar sällan/aldrig 
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Prövar gärna Vet ej

procent

30 46 22 3

31 53 13 4

33 48 16 4

32 47 18 4

Diagrammet ovan visar inga markanta skillnader i benägenhet i att pröva nya produkter. 
En av tre svarar att de gärna prövar nya produkter och hälften svarar att de kan tänka sig 
att pröva nytt. Unga i Stockholms län är något mer benägna att pröva nytt, medan de som 
bor utanför Stockholms län är de minst benägna, 53 respektive 46 procent. Skillnaderna 
mellan de tre grupperna är emellertid små.
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Kan Stockholm-Mälarregionens invånare tänka sig att betala mer för en vara om den är 
producerad på ett sätt som är bra för vår värld? Vår fråga har följande formulering:

23. Skulle Du kunna tänka Dig att betala något mer för en vara om Du vet att den är 
producerad på ett sätt som är bra för vår värld, till exempel med tanke på hållbar 
utveckling, respekt för medmänniskor eller liknande?

Kan du tänka dig att betala mer för en vara som är producerad på ett sätt som är bra för 
vår värld? Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Troligen Vet ej Nej
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Drygt åtta av tio svarade att de absolut eller troligen skulle kunna göra det. Mest benägna 
är de äldre i Stockholms län och minst benägna de unga i Stockholms län att betala mer 
för en vara om de vet att den är producerad på ett bra sätt.
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Skola och utbildning

Fyra frågor i formuläret behandlar invånarnas syn på utbildning. Den första frågan gäller 
hur viktigt man anser det vara att ha en utbildning efter grundskolan.

24. Hur viktigt eller oviktigt tycker Du att det är att ha utbildning utöver grundskola?

Hur viktigt är det att ha utbildning utöver grundskola? Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Viktigt Varken eller Vet ej Oviktig
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De fl esta svarar att det är mycket viktigt (67 procent) eller viktigt (28 procent) att man har 
en utbildning utöver grundskolan. Det är inga stora skillnader mellan grupperna, men de 
unga i Stockholms län anser i lägre grad detta vara viktigt.

Följdfrågan gällde om man också behöver ha en utbildning utöver gymnasiet.
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25. Hur viktigt eller oviktigt tycker Du att det är att ha utbildning utöver gymnasium?

Hur viktigt är det att ha utbildning utöver gymnasium? Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Viktigt Varken eller Vet ej Oviktigt
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Nära 80 procent av samtliga anser att det är viktigt att ha utbildning utöver gymnasie-
kompetens. Åter igen avviker de unga i Stockholms län negativt, och det ganska markant. 
Av dem är det ”bara” 72 procent som uppfattar fortsatta studier efter gymnasiet som 
mycket viktigt eller viktigt.
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De som anser att det inte är viktigt att skaffa sig en utbildning utöver gymnasiet fi ck 
besvara följande fråga:

26. Vilka av följande är skäl till att inte skaffa sig en utbildning utöver gymnasium?

Skäl att inte skaffa sig utbildning efter gymnasiet Bas: Anser det oviktigt med utbildning 
efter gymnasium
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Det viktigaste skälet att man mycket väl kan få det bra även utan utbildning. De unga i 
Stockholms län avviker kraftigt genom att i högre grad anse att en högre utbildning kostar 
för mycket och att man inte blir av med studielånen. De som bor utanför Stockholms län 
betonar att det tar för lång tid, att utbildning inte lönar sig, att det inte är roligt och att 
ingen i ens närhet har studerat efter gymnasiet. 
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Vilka argument fi nns för att fortsätta med sin utbildning efter gymnasiet?

27. Hur viktiga anser Du att följande skäl är för att skaffa sig en utbildning utöver 
gymnasium?

Skäl att skaffa sig en utbildning efter gymnasium Bas: Viktigt med utbildning efter 
 gymnasium

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mycket viktigt Varken eller Vet ej OviktigtViktigt

procent

4

5

9

18

41

44

49

49

60

67

19

22

35

43

42

38

35

29

26

23

42

41

31

17

5

4

3

7

3

2

15

14

14

15

10

13

11

12

11

8

19

18

12

5

2

2

1

1

1

1

Gott anseende
 bland vänner

Gott anseende
i samhället

Nya vänner

Bidra till
samhället

Bra inkomst

Förändra sitt liv

Förverkliga
drömmar

Ta ansvar
 för familj

Utvecklas som
person

Bra arbete

En utbildning över gymnasiet anses främst vara en möjlighet till ett bra arbete (90 
procent), men i nästan lika hög grad för att utvecklas som person (86 procent). Att kunna 
ta ansvar för en familj är också ett tungt vägande skäl för 78 procent av Stockholm-Mälar-
regionens invånare. Anseende i samhället eller bland vänner är inga tyngre skäl.

Gruppen unga i Stockholms län avviker i sina svar från de andra huvudgrupperna. 
De betonar mer anseendet bland vänner och i samhället – 33 procent av dem tyckte att 
anseendet bland vänner är viktigt och 36 procent att anseendet i samhället är det. 53 pro-
cent av de unga i Stockholm svarar att ett viktigt skäl är att få nya vänner. Andelen bland 
samtliga är 43 procent.
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Synen på arbete

Efter utbildning kommer arbete. I enkäten ställdes frågor om synen på arbete och före-
tagande. Den första frågan gäller vad man anser vara viktigt när det gäller arbete. Frågan 
har följande formulering

28. Här har vi listat några saker som många tar hänsyn till när de söker arbete. Oav-
sett om Du söker arbete eller inte, vilka av följande saker är viktiga för Dig när det 
gäller ett arbete? Markera högst fem svar.

Viktiga aspekter när det gäller ditt arbete Bas: Samtliga i respektive grupp
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En bra lön är den viktigaste aspekten på ett arbete, följt av att få göra något viktigt och 
tillsammans med människor som man gillar. De som bor i övriga länen i Stockholm-
 Mälarregionen lyfter mycket starkt fram betydelsen av närhet till arbetet.

Förutom närheten till bostaden som prioriteras av de boende utanför Stockholms län 
och som är mindre viktigt för unga i Stockholms län fi nns inga kraftiga skillnader mellan 
de tre urvalsgruppernas värderingar. Unga lyfter fram möjligheten att resa, arbete i en 
framtidsbransch och att arbetet ger ett gott anseende. 

Nästa fråga gäller formen för arbetet.

29. I vilken form skulle Du vilja arbeta? Välj ett av nedanstående alternativ.

Inställning till olika arbetsformer Bas: Samtliga

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen
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En fast anställning är vad två av tre helst vill ha, oavsett om man bor i eller utanför Stock-
holms län. Unga i Stockholms län avviker något från övriga i undersökningen genom att 
i något lägre grad vilja vara anställda och att i något högre grad vilja vara egna företagare 
med anställda, 15 procent mot 11 procent bland alla.
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Samhällsdebatten handlar mycket om att arbetstillfällen ska skapas bland egna företa-
gare och småföretagare, men hur ser boende i Stockholm-Mälarregionen på människor 
som driver egna företag? Följande fråga ställdes i undersökningen:

30. Hur ser Du på människor som driver egna företag? Markera för vart och ett av 
nedanstående om Du instämmer eller tar avstånd.

Hur ser du på människor som driver egna företag? Bas: Samtliga
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Inledningsvis kan konstateras att man i huvudsak har en positiv syn på egna företagare. 
De fl esta anser att de är bra för samhället och nästan lika många anser att de är ansvars-
tagande, 81 respektive 77 procent. Majoriteten, 72 procent, svarar också att företagare är 
fl itiga.

Jämfört med de två andra urvalsgrupperna har unga i Stockholms län en mindre 
positiv syn på egen företagare. De instämmer i mindre omfattning i påståendena att 
egna företagare är bra för samhället, djärva, fl itiga, hederliga och kunniga. Jämfört med 
samtliga ger boende i de övriga länen i regionen något mer positiva omdömen om egna 
företagare.
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Skulle man då kunna tänka sig att själv bli egen företagare?

31. Skulle Du själv kunna tänka Dig att driva ett eget företag?

Skulle du själv tänka dig att driva ett eget företag? Bas: Samtliga i respektive grupp
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Nästan två tredjedelar av invånarna i regionen skulle kunna tänka sig att driva eget, och 
ytterligare sex procent är egna företagare i dag. Av de unga i Stockholms län är det 77 pro-
cent som svarar ja på frågan, varav nästan lika stor andel absolut ja som kanske. Boende 
utanför Stockholms län är mindre positiva till idén med eget företag.
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Av en tidigare fråga har vi sett att närheten till arbetet är viktigt för dem som bor utanför 
Stockholms län, men hur lång restid till arbetet kan man acceptera?

32. Hur lång restid tycker Du är möjlig att ha till arbetet? Räkna med restiden i enkel 
riktning.

Möjlig restid till arbetet, enkel riktning Bas: Samtliga i respektive grupp
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Upp till 45 minuter är de fl esta, 75 procent av Stockholm-Mälarregionens invånare, vil-
liga att acceptera. Av boende i resten av Stockholm-Mälarregionen är det bara 46 procent 
som accepterar maximalt 30 minuter och ännu färre, bara 14 procent, som kan tänka sig 
att resa 46–60 minuter i enkel riktning till arbetet. Bland unga i Stockholms län är det 41 
procent som kan acceptera 31–45 minuters resväg i en riktning och 25 procent som kan 
tänka sig upp till 60 minuter. 
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Trafi k

I undersökningen ställdes en fråga om olika sätt att lösa trafi kproblemen i Stockholm-
Mälarregionen.

33. Hur tycker Du att Stockholm-Mälarregionen ska lösa trafi ksituationen för framti-
den? Markera högst tre svar

Hur ska Stockholm-Mälarregionen lösa trafi ksituationen? Bas: Samtliga i respektive grupp
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Utbyggnad av kollektivtrafi ken och vägnätet liksom användning av andra kommunikatio-
ner att ta sig fram är de sätt på vilka Stockholm-Mälarregionens invånare vill lösa trafi k-
situationen. Avgifter och lagar för att begränsa trafi ken är det få som är förordar. Endast 
sju procent anser att regionen inte har några problem med trafi ken.
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Miljön

De tillfrågade fi ck även ange hur de ser på sju olika miljöfrågor.

34. Hur ser Du på miljön i Stockholm-Mälarregionen? Tycker Du att miljön är Mycket 
bra, Bra, Varken bra eller dålig, Dålig eller Mycket dålig? Markera ett svar för var 
och en nedan.

Hur ser du på miljön i Stockholm-Mälarregionen? Bas: Samtliga
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Egentligen är det bara dricksvattnet som regionens invånare anser vara mycket bra ur 
miljösynpunkt. När det gäller övriga miljöaspekter är det i bästa fall en av tio som anser 
miljön vara mycket bra. Om svarsalternativet ”Bra” läggs till, ser det mer positivt ut. Ut-
släpp från trafi ken och buller är de två miljöfrågor som fått fl est negativa omdömen.

Svaren på dessa sju delfrågor visar stora olikheter inom regionen. De som bor i Stock-
holms län anser i högre grad än invånarna i de övriga länen i regionen att dricksvattnet 
är bra, 90 respektive 84 procent. Stockholms läns invånare är däremot mer kritiska till 
luftkvalitén, utsläpp från trafi ken, bullret, renhållningen och djurlivet.
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Nästa frågeblock handlar om regionen i ett globalt perspektiv.

35. Om man ser på miljöproblemen i världen som helhet, hur stor bedömer Du risken 
är för att Stockholm-Mälarregionen ska påverkas av följande? Tror Du att risken 
är Mycket stor, Stor, Varken stor eller liten, Liten, eller Mycket liten? 

Risk för att Stockholm-Mälarregionen påverkas av... Bas: Samtliga
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drabbar människor
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Försämrat ozonskikt och växthuseffekten uppfattar två svarspersoner av tre innebära en 
stor risk för regionen. Att regionens invånare dessutom riskerar att drabbas av sjukdomar 
och allergier tror nästan lika många, närmare två tredjedelar. De miljöproblem som kom-
mer längst ned på listan är minskad mångfald i naturen och sjukdomar bland djur.

Boende i de övriga länen i regionen tycks uppleva riskerna som mindre. Genom-
gående är det några procentenheter lägre andel som uppfattar risken vara stor eller 
mycket stor.
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Jämställdhet mellan kvinnor och män

36. Hur viktigt eller oviktigt tycker Du att det är med jämställdheten mellan kvinnor 
och män?

Hur viktig är jämställdheten mellan kvinnor och män? Bas: Samtliga i respektive grupp
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Oavsett undergrupp svarade hela 85 procent att de anser att jämställdheten mellan kvin-
nor och män är viktig. Unga i Stockholms län betonar dock jämställdheten mer än både 
äldre i detta län och invånarna i övriga län i regionen på så sätt att en större andel av de 
unga svarar att frågan är mycket viktig, 58 procent.
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Politik

Hur agerar man för att påverka i en lokal fråga? Följande fråga ställdes till regionens 
invånare:

37. Du skulle vilja ändra på något där Du bor, till exempel en lekplats, snöröjning, 
trafi kfråga. Hur troligt eller otroligt är det att Du skulle använda Dig av följande 
påverkanskanaler? Svara för var och en av följande.

Hur skulle du agera om du skulle vilja ändra på något? Bas: Samtliga
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Endast fyra procent svarar att det skulle vara mycket troligt att de skulle ta kontakt med 
ett politiskt parti. I första hand kontaktar man en tjänsteman i kommunen och i andra 
hand en förening som kan tänkas verka inom sakområdet.

Så många som 26 procent svarar att de troligen inte skulle göra något alls. Här är 
skillnaderna stora mellan huvudgrupperna. Bland unga i Stockholms län är det 44 
procent som inte skulle göra något, medan motsvarande siffra för boende utanför detta 
län endast är 21 procent. Svaren på de övriga delfrågorna visar samma mönster, de unga 
svarar i högre utsträckning att de inte skulle välja de föreslagna vägarna att påverka för 
att föra fram sina åsikter.
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38. Hur intresserad är Du av politik?

Hur intresserad är du av politik? Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Ganska intresserad

Inte särskilt intresserad
Vet ej

Inte alls intresserad

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mycket intresserad

procent

6

9

9

8

31

34

36

34

2

2

2

2

42

35

41

41

19

20

13

15

På ett allmänt plan fi nns det en relativt stor grupp som är intresserad av politik, men rela-
tivt få säger sig vara mycket intresserade. Det fi nns nästan dubbelt så många som inte alls 
är intresserade som det fi nns invånare med mycket stort politiskt intresse. Det politiska 
intresset är mindre i de övriga länen i regionen än i Stockholms län.
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39. När det gäller politik talar man ofta om ”vänster” och ”höger”. Hur skulle Du vilja 
placera Dig själv på den här skalan?

Var befi nner du dig på höger-vänsterskalan? Bas: Samtliga i respektive grupp
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Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen
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Den politiska paletten i Stockholms län och övriga regionen överensstämmer i relativt 
stor omfattning. Nästan fyra av tio i dessa län lutar åt vänster på den politiska skalan och 
över fyra av tio lutar åt höger. Skillnaden mellan Stockholms län och övriga län är att det 
fi nns något fl er som sympatiserar med höger i Stockholms län och något fl er i övriga län 
som inte vet hur de skulle placera sig på höger-vänsterskalan. Det fi nns också invånare 
som anser att höger-vänsterskalan inte går att applicera på dem.
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Bakgrundsfrågor

Frågeformuläret avslutades med ett 15-tal frågor om svarspersonen. Frågorna är s.k. 
bakgrundsfrågor, som ofta används för databearbetning.

40. Vilken utbildning har Du? Markera den högsta avslutade nivån.

Högsta avslutade utbildning Bas: Samliga i respektive grupp
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Unga i
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Stockholms län
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Utbildningsnivån är högre i Stockholms län än i de övriga länen i regionen. I Stockholms 
län har 44 procent studerat på universitet eller högskola mot 34 procent i de övriga länen.
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41. Är Du förvärvsarbetande? Om Ja, hur många timmar i veckan arbetar Du?

Sysselsättning Bas: Samtliga i respektive grupp

Drygt 60 procent av de svarande förvärvsarbetar. Till dessa kommer cirka fem procent 
som både studerar och förvärvsarbetar. Det är inga markanta skillnader mellan Stock-
holms län och de övriga länen i regionen.
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Alla fi ck också markera vilken yrkesgrupp de anser sig tillhöra.

42. Vilken av följande yrkeskategorier skulle Du säga att Du själv tillhör/tillhörde?

Yrkeskategori i procent

Stockholm-
Mälarregionen

Stockholms län Unga i 
Stockholms län

Övriga län

Tjänsteman 19 21 11 17

Lärare, vårdyrke, präst etc 16 16 8 17

Arbetare med yrkesutbildning 13 12 9 14

Tjänsteman med arbetsledande 
uppgift/chef

11 11 3 10

Företagare med mindre än 
tio anställda

9 8 4 9

Arbetare utan yrkesutbildning 7 7 14 6

Företagare med mer än 
tio anställda

6 5 5 6

Diversearbetare 4 5 6 3

Högre tjänsteman: advokat, 
revisor etc

3 4 2 2

Konstnärligt yrke 3 3 4 1

Anställd inom försvaret, 
polisen etc

2 2 2 3

Verksam inom jord-, skogsbruk 
eller liknande

1 1 1 2

Har aldrig haft något arbete 1 1 3 0

Vet ej/Ej svar 16 15 36 18

Kolumnsumman är över 100 procent beroende på att några personer 
svarat med fl er än ett alternativ.

Den vanligaste yrkeskategorin är tjänstemän, i resten av länen i regionen även lärare, 
vårdyrke, präst etc. 
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Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen
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43. Arbetar/arbetade Du i offentlig sektor, privat sektor eller i den ideella sektorn? 

Sektortillhörighet Bas: Samtliga i respektive grupp

Ungefär hälften av invånarna arbetar/arbetade inom den privata sektorn och drygt en 
tredjedel inom den offentliga sektorn. I Stockholms län är andelen invånare i den privata 
sektorn större än vad den är i de övriga länen i regionen.
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20 procent av individerna i undersökningen har inte bil i hushållet. I de övriga länen i 
regionen är bilinnehavet större än i Stockholms län. Utanför Stockholms län är det bara 
10 procent av alla som inte har bil i hushållet, i Stockholms län är det 25 procent vars 
hushåll saknar bil.

44. Finns det bil i Ditt hushåll?

Bilinnehav Bas: Samtliga i respektive grupp
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45. Hur många bilar fi nns det i hushållet?

Totalt sett är det nästan 80 procent av de svarande som har en bil i hushållet – även om 
alla inte kör den själv – och nästan 40 procent av de personer vars hushåll har en bil äger 
två eller fl era bilar.
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46. Människor använder sig av olika sätt för att få reda på vad som händer, både här i 
Sverige och i andra delar av världen. Använder Du vanligen något av följande sätt 
för att få sådan information?

Mediekonsumtion Bas: Samtliga i respektive grupp
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Nyhetssändningar,
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Reportage, radio, TV

Tidskrifter,
veckotidningar

Böcker

Internet, e-post

Utländsk TV

När det gäller mediakonsumtion är det framför allt nyhetssändningar i radio och TV, 
dagstidningar samt Internet och e-post som man använder i störst omfattning, i den 
nämnda ordningen.
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47. Tillhör Du eller är Du medlem i följande föreningar eller grupper? I de föreningar 
som Du är medlem i: Är Du en aktiv eller passiv medlem?

Föreningsaktivitet Bas: Samtliga
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Idrotts-/
friluftsförening

Medlemskapet och aktivitetsnivån varierar i de olika föreningar som nämns i diagram-
met. Medlemskapet är störst i fackföreningar, medan andelen aktiva är högst i idrotts- 
och friluftsföreningar. Som mest är närmare hälften av alla som svarat i enkäten medlem 
i någon fackförening. Det intressanta är också att 9–15 procent av alla inte vet om de är 
medlemmar i någon förening. Politiskt parti nämner bara åtta procent, varav bara en 
fjärdedel är aktiva.
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48. Var är Du född?

Födelsestad/-region, procent

Stockholm-
Mälarregionen

Stockholms län Unga i 
Stockholms län

Övriga län

Stockholms stad 18 29 32 –*

Övriga Stockholms län 13 20 30 –*

(Övriga) Mälarregionen 29 8 5 66

Övriga Sverige 23 24 15 21

Övriga Norden 4 3 1 4

Övriga Europa 5 6 6 3

Afrika 1 1 1 1

Asien 4 5 7 3

Nordamerika 1 1 1 0

Sydamerika 1 2 3 0

Oceanien 0 0 0 0

Ej svar 1 1 1 1

*Dessa alternativ ingick inte i enkäten till övriga län i regionen.

49. Var är Dina föräldrar födda? Markera för Din mor och för Din far.

Moderns födelsestad/-region, procent

Stockholm-
Mälarregionen

Stockholms län Unga i 
Stockholms län

Övriga län

Stockholms stad 10 16 21 –*

Övriga Stockholms län 6 10 13 –*

(Övriga) Mälarregionen 25 10 5 50

Övriga Sverige 35 38 29 31

Övriga Norden 8 7 6 8

Övriga Europa 7 8 9 5

Afrika 1 1 2 1

Asien 5 5 9 3

Nordamerika 0 1 1 0

Sydamerika 1 2 3 0

Oceanien 0 0 0 0

Vet ej/Ej svar 2 2 2 2

*Dessa alternativ ingick inte i enkäten till övriga län i regionen.
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Faderns födelsestad/-region, procent

Stockholm-
Mälarregionen

Stockholms län Unga i 
Stockholms län

Övriga län

Stockholms stad 10 16 22 –*

Övriga Stockholms län 5 9 13 –*

(Övriga) Mälarregionen 24 10 4 48

Övriga Sverige 35 36 27 33

Övriga Norden 8 8 6 8

Övriga Europa 8 9 9 5

Afrika 1 1 1 1

Asien 5 6 10 3

Nordamerika 1 1 1 0

Sydamerika 1 2 4 0

Oceanien 0 0 0 0

Vet ej 1 1 2 1

Ej svar 1 1 1 1

*Dessa alternativ ingick inte i enkäten till övriga län i regionen.
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50. Vilket civilstånd har Du? Ange det som bäst stämmer överens med hur Du lever 
idag. Är Du…

Civilstånd Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Gift Sambo
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Skild, änka/änkling

51. Hur bor Du?

Boendeform Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Bostadsrättslägenhet

Andra hand/studentlägenhet
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På annat sätt
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52. Hur många personer bor i Ditt hushåll? Räkna också med Dig själv.

Personer i hushållet Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

FyraEn Två
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53. Hur många barn under 18 år bor i Ditt hushåll? Räkna också med barn som delvis 
eller växelvis bor hos Dig.

Antal barn under 18 år i hushållet Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Ett barn Två barn
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Syn på livet

Frågeformuläret avslutades med två frågor om hur man ser på sitt liv, om man är nöjd 
eller missnöjd med sitt liv och om man känner sig lycklig eller inte.

54. Hur nöjd eller missnöjd är Du med Ditt liv som helhet just nu? Markera på skalan 
nedan där 1 står för Mycket missnöjd och 10 står för Mycket nöjd.

Nöjd med ditt liv? Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Missnöjd Nästan nöjd Mycket nöjd
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Tre av fyra boende i Stockholm-Mälarregionen svarar att de känner sig nöjda med sitt liv 
som helhet. Det är inga större skillnader mellan boende i Stockholms län och i de övriga 
länen. Unga i Stockholms län säger sig emellertid vara något mindre nöjda med sina liv 
än vad övriga är.
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55. Om man ser i stort skulle Du säga att Du är …. 

Grad av lycka Bas: Samtliga i respektive grupp

Övriga län

Unga i
Stockholms län

Stockholms län

Stockholm-
Mälarregionen

Lycklig Varken eller Olycklig
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50 procent anser sig vara lyckliga och 20 procent till och med mycket lyckliga, totalt 70 
procent mer eller mindre lyckliga.

Det är inga markanta skillnader mellan målgrupperna. De unga i Stockholms län är de 
mest lyckliga, av dem svarar 74 procent att de är lyckliga. De som bor utanför Stockholms 
län är något mindre lyckliga, 69 procent av dem svarar lyckliga, samtidigt som de har den 
största andelen mycket lyckliga.
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Bilaga 1 – Urval och metod

Målgrupp
Undersökningens målgrupp är invånare i åldrarna 16–74 år i Stockholms län och resten 
av Stockholm-Mälarregionen. Denna region defi nieras som de fem länen kring Mälaren: 
Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Uppsala län och Örebro län.

Val av metod och datainsamling
Undersökningen är genomförd som en kvantitativ urvalsundersökning. Datainsamlingen 
har skett med hjälp av postenkät.

Skälen till att använda postenkät för fältarbetet är i huvudsak följande:
•  Antalet frågor och frågornas art.
•  Bruttourvalets storlek.
•  Urvalsproblematik, särskilt gällande gruppen unga: genom ett personurval från 

Folkbokföringsregistret skulle samtliga personer i urvalet kunna nås.
•  Tidpunkten för datainsamling: Det är mycket svårt att per telefon komma i kontakt 

med regionens invånare när många är lediga, men postenkäter skulle alltid nå mot-
tagaren.

Generellt sett är personer boende i storstadsregioner en svår målgrupp att studera. Man 
är mindre benägen att medverka i undersökningar. Unga är en ännu svårare målgrupp än 
befolkningen som helhet. Allmänt kan sägas att den svåraste målgruppen är unga män i 
storstäder och den lättaste målgruppen är äldre kvinnor på landsbygden. 

Omfattning och urval
Tre statistiskt obundna urval är dragna ur Folkbokföringsregistret. De tre urvalen omfat-
tar målgruppen, inklusive delmålgrupper: invånare i Stockholms län 16–74 år, unga i 
åldrarna 16–30 år i Stockholms län och invånare i resten av länen i Stockholm-Mälarre-
gionen 16–74 år.

Urvalet är dimensionerat för att RTK ska kunna analysera Stockholms län och resten 
av regionen. Inom Stockholms län har ett separat överurval gjorts i åldersgruppen 16–30 
år. 
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Bruttourvalets storlek är dimensionerat enligt följande:
Stockholms län 16–74 år  1 700 individer
Stockholms län, unga (16–30 år) 800 individer
Resten av Stockholm-Mälarregionen 16–74 år 1 700 individer

Totalresultaten är vägda så att varje grupp ingår med sin korrekta relativa vikt.

Kön, bostadsort, LKF-kod (län-, kommun- och församlingskod), ålder i femårsintervall, 
inkomst i intervall om 50 000 kronor har påförts urvalet.

Frågeformulär
Frågeformuläret har anpassats för de två huvudmålgrupperna, invånare i Stockholms län 
och invånare i övriga Stockholm-Mälarregionen. Frågorna i frågeformuläret är strukture-
rade med fasta förkodade svarsalternativ.

Genomförande
Uppdraget är genomfört med postenkät, en första utsändning följd av tre påminnelser. 
Den första utsändningen omfattar frågeformulär, informationsbrev och förfrankerat 
svarskuvert. Den första påminnelsen var i form av ett kort. Påminnelserna två och tre var 
i form av fullständiga utsändningar (frågeformulär, påminnelsebrev och förfrankerat 
svarskuvert). Inkomna enkäter har kontrolleras och dataregistreras kontinuerligt.
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Resultat av fältarbetet
I undersökningen uppnåddes svarsfrekvenser på 47–53 procent i de olika målgrup-
perna, totalt 52 procent. Åldersfördelningen är relativt jämn i materialet och vägd för att 
kompensera överurvalet av unga (16–30 år). Bland de svarande är 44 procent män och 55 
procent kvinnor.

Den relativt låga svarsfrekvensen kan bl.a. förklaras med tidpunkten för fältarbetet 
och frågeformulärets längd. En annan metod för undersökningens genomförande hade 
ändå inte varit möjlig och hade inte heller gett en bättre svarsfrekvens. Telefonintervjuer 
med ett frågeformulär med 55 frågor, varav många med ett stort antal delfrågor, hade 
inte varit möjligt att genomföra.

 Total Stockholms 
län 16–74 år

Stockholms 
län 16–30 år

Resten av 
Stockholm-

Mälarregionen 
16–74 år

Bruttourval  4 200  1 700  800  1 700

A-bortfall  105  46  33  26

Postretur  66  28  24  14

Avliden  1  –  –  1

Handikappad  11  5  2  4

Utomlands  15   5  2

Talar ej svenska  4  3  1  –

Sjuk  2  2  –  –

Annat  7  1  1  5

Nettourval  4 095  1 654  767  1 674

B-bortfall  1 970  777  409  791

Vägran  44  20  4  20

Ej inkomna svar  1 926  757  405  771

Inkomna formulär  2 125  877  358  883

Inkomna och data
bearbetade

 2 093  865  351  870

För sent inkomna  16  7  3  6

Ej godkända  16  5  4  7

Svarsfrekvens  52 procent  53 procent  47 procent  53 procent

Formulär per grupp* 2 093 1 223 495* 870

* Gruppen unga i Stockholms län fi nns representerad även i urvalet 
Stockholms län 16–74. 
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