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Den inkluderande staden  

NCC 



Title and content 

Blue top  

• Digital enkät utskickad till panelister via Cint 

• Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med 
representativa kvoter avseende kön och ålder 

• Insamlingsperiod: 5/1 – 29/1 2016 

• Antal svarande: 

‒ Sverige: 1004 

‒ Norge: 1002 

‒ Danmark: 1015 

‒ Finland: 1018 

• Undersökningsinstitut: United Minds 

 

Om undersökningen 

2 
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Att rika områden blir rikare och fattiga fattigare är 
ett problem enligt en majoritet 

3 

Det är ett problem att rika 

områden i staden blir 

rikare medan fattiga 

områden blir fattigare 63% 62% 55% 

8% 

6% 

10% 

5% 

6% 

4% 

4% 

2% 

7% 

6% 

7% 

6% 

5% 

8% 

7% 

12% 

19% 

19% 

22% 

28% 

14% 

20% 

25% 

22% 

18% 

55% 

45% 

39% 

38% 

35% 

Område med mycket lägre inkomst

Område med lite lägre inkomst

Genomsnittlig inkomst

Område med lite högre inkomst

Område med mycket högre inkomst

Vet ej I mycket liten utsträcking

I liten utsträckning I någon utsträckning

I stor utsträckning I mycket stor utsträckning

Hur väl instämmer du i följande påståenden? n=1004 
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8 av 10 stockholmare tycker att det är för dyrt att 
bo i innerstan 
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Hur väl instämmer du i följande påståenden? n=1004 

74% 

82% 
80% 

86% 

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-65 år

Tycker att det är 

för dyrt att bo i 

innerstaden 88% 78% 64% 
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En fjärdedel tror inte att de kommer att ha råd att 
bo kvar i sitt område 
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Hur väl instämmer du i följande påståenden? n=1004 

i innerstaden jämfört med 13 % i ytterstaden tror inte att 

de kommer att ha råd att bo kvar i sitt område i 

framtiden  

20% 21% 24% 

23% 35% 35% 

26% 28% 23% 



Title and content 

Blue top  

4 av 10 stockholmare känner sig inte säkra i vissa 
delar av staden 
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Finns det områden i din stad som du… 

…av de som 

åker bil till 

jobbet 

…av de som 

åker kommunalt 

till jobbet 

…av de i 

områden 

med hög 

inkomst 

…av de i 

områden 

med låg 

inkomst 

…av de med 

båda 

föräldrarna 

födda i Sverige 

…av de med en eller 

båda föräldrarna 

födda utomlands 

…av de 

mellan 

50-65 år 

…av de 

mellan 

18-29 år 

Kvinnor känner 

sig något mindre 

säkra än män, 

och yngre något 

mindre säkra än 

äldre. 

Finns det områden i din stad som du… n=1004 
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Känslan av säkerhet är framförallt ett problem i 
områden med lägre inkomst 
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Vilka av följande påståenden instämmer du i? n=1004 

51% 

56% 

51% 

41% 

Total Höginkomst-
område

Genomsnitt Låginkomst-
område

56% 61% 53% 68% 70% 59% 
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Köpenhamnborna upplever sig vara säkrare 
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...inte känner dig säker i  

...har svårt att ta dig till, p.g.a. 

dåliga kommunikationer  

...inte känner dig välkommen till

  

20% 

42% 

26% 43% 

47% 

16% 

9% 

26% 

14% 17% 

22% 

38% 

Finns det områden i din stad som du… n=1004 
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Köpenhamnare känner sig också mer inkluderade 
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Finns det områden i din stad som du… n=1004 

...upplever inte är till för alla, 

oavsett inkomstnivå  

...upplever inte är till för alla, 

oavsett ålder  

...upplever inte är till för alla, 

oavsett etnicitet  
22% 

23% 

15% 17% 

28% 

16% 

8% 

13% 

12% 24% 

14% 

24% 
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Majoriteten upplever sig ha dåliga möjligheter att 
påverka utvecklingen i deras område i Stockholm 
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Hur upplever du möjligheterna för dig att vara med och påverka utvecklingen av ditt område genom exempelvis nybyggen av fastigheter, offentliga platser och 

renoveringar? n=1004  

17% 31% 28% 20% 3% 

Vet ej Mycket dåliga Dåliga Goda Mycket goda

60 % upplever att de har dåliga eller mycket dåliga 

möjligheter att vara med att påverka utvecklingen i deras 

område, medan endast 23 % upplevers sig ha goda möjligheter.    

av dem som lever i områden med högre inkomst 

jämfört med 17 % av dem som lever i områden 

med lägre inkomst känner att det har god eller 

mycket god möjlighet att påverka 

68% 62% 49% 
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Problem med nedgångna byggnader i områden 
med låg inkomst 
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Upplever du att det finns problem med något av följande i ditt område? n=1004 

Bristande kommunikationer i ytterstaden 

• 18 % av yttre ytterstadsbor anser att bristande 

kommunikationer är ett problem i deras område, och 20 

% anser att det tar för lång tid att ta sig till jobbet 

 

• Motsvarande siffror för innerstadsborna är 4 % 

respektive 9 % 

 

• Innerstaden präglas istället av för mycket biltrafik, 

åtminstone enligt 25 % av respondenterna. 

• I områden med högre inkomst är det mest centrala 

problemet en dåligt fungerande bostadsmarknad, t.ex. att 

bostäder är för dyra 

• 28 % av de i områden med mycket högre inkomst än 

snittet är missnöjda med den lokala bostadsmarknaden 

• Motsvarande siffra i områden med mycket lägre 

inkomst än snittet är 18 %.  

 

• 17 % i områden med låg inkomst anser att det finns problem 

med bostäder av låg standard i området 

• Motsvarande siffra i områden med hög inkomst är 5 % 

 

• 16 % i områden med låg inkomst anser att nedgångna och 

förfallna byggnader utgör ett problem  

• Motsvarande siffra i områden med hög inkomst är 4 % 

 

Ett mer levande kulturliv och handel efterfrågas av många 

• 23 % anser att ett problem i deras område är det dåliga 

utbudet av caféer, restauranger och barer 

 

• 22 % anser att utbudet av kulturinstitutioner är dåligt 

 

• 21 % anser att de bor i ett område med ett dåligt utbud av 

butiker/shopping 
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De med lägre inkomst mindre nöjda med sitt 
boende och sitt område 
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Hur nöjd är du med din nuvarande boendesituation? n=1004  

Hur nöjd är du med ditt område? n=1004 

 

3% 9% 46% 41% 

Nöjdhet med området man bor i 

Vet ej Inte alls nöjd Inte särskilt nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd

14% inte nöjda 85% nöjda 

12% inte nöjda 87% nöjda 

86% 88% 81% 

Andel nöjda: 

92% 92% 88% 
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Stockholmare vill i störst utsträckning hellre bo 
någon annanstans än där de bor idag 
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Om du utgår från bostadsområdena i Stockholmsregionen, skulle du helst bo i det område du bor i idag eller i något annat område? n=1004 

 

..av de som bor i 

ytterområden med 

låg inkomst vill 

hellre bo någon 

annanstans  

..av de som bor i 

ytterområden med 

hög inkomst vill 

hellre bo någon 

annanstans  

25% 
40% 

72% 
54% 

Om du utgår från bostadsområdena i Stockholmsregionen, skulle du helst bo i det område du bor i idag eller i något annat område?  

Innerstadsbor Ytterstadsbor 

36% 27% 31% 

Andel som vill bo i ett 

annat område: 
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3 av 4 kan tänka sig att bo utanför innerstan så 
länge det är lätt att ta sig dit  

14 

…av yttre 

ytterstads-

borna 

…av 

innerstads-

borna 

…av 

ytterstads-

borna 

…av 

innerstads-

borna 

…av 

ytterstads-

borna 

…av 

innerstads-

borna 

…av 

ytterstads-

borna 

…av 

innerstads-

borna 

70% 72% 66% 

Hur väl instämmer du i följande påståenden? n=1004 
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Ett bättre utbud av caféer, restauranger och barer 
önskas av såväl inner- som ytterstadsbor 
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Vad av följande skulle i störst utsträckning göra ditt område mer attraktivt? n=1004 

1. Bättre utbud av caféer, restauranger och barer 

2. En bättre kollektivtrafik 

3. Bättre utbud av bostäder jag har råd med 

4. Bättre utbud av butiker/shopping 

5. Att det kändes säkrare 

6. Att fler människor jag känner bodde där 

7. Mindre trafik  

8. Bättre utbud av kulturinstitutioner (t. ex. biografer, teatrar, museum) 

9. Bättre stämning/atmosfär 

10. Bättre granngemenskap 

11. Bättre utbud av aktiviteter och nöjen 

12. Fler bostäder av den typ jag efterfrågar (t.ex. villa eller lägenhet) 

13. Bättre utbud av parker/grönområden 

14. Mer liv och rörelse 

15. Bättre utbud av bostäder med bra standard 

16. Fler olika typer av människor 

17. Bättre utbud av skolor/förskolor 

18. Bättre utbud av sportrelaterade faciliteter, t.ex. idrottsplatser 

19. Bättre utbud av tillgängliga offentliga mötesplatser 

20. Bättre utbud av barnvänliga platser, t.ex. lekparker 

21. Bättre utbud av fritidsaktiviteter för barn 

22. Bättre utbud av offentliga verksamheter (t.ex. vård) 

Vad som skulle göra området mer attraktivt:  
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Social gemenskap har stor inverkan på områdets 
attraktivitet 
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Vad av följande skulle i störst utsträckning göra ditt område mer attraktivt? n=1004 

• Ytterstadsborna önskar sig en bättre kollektivtrafik 

• 16 % anser att en bättre kollektivtrafik skulle göra 

området mer attraktivt 

• Medan innerstadsborna vill ha mindre trafik 

• 22 % anser att en minskad trafik skulle göra området 

mer attraktivt 

• Ett bättre utbud av caféer, restauranger och barer står 

högst på önskelistan 

• Särskilt i ytterstaden är förbättringspotentialen stor, där 

önskar 19 % ett bättre utbud 

• … men även i innerstaden, där 12 % anser att deras 

område skulle bli mer attraktivt av ett ökat utbud av 

caféer, restauranger och barer 

• Både äldre och yngre önskar en förbättring 

 

• 15 % önskar ett bättre utbud av butiker och shopping 

• I innerstaden är siffran 10 % och i ytterstaden 16 % 

 

• 13 % önskar sig ett bättre utbud av kulturaktiviteter i området 

• Detta gäller både innerstaden och ytterstaden 

 

• Den sociala aspekten är central för områdets attraktivitet 

• Många av de saker som skulle kunna göra områden mer 

attraktiva kretsar kring det sociala 

• 14 % anser att deras område skulle bli mer 

attraktivt om fler de kände bodde där 

• 10 % anser att en bättre stämning/atmosfär 

skulle göra det mer attraktivt 

• 9 % anser att en bättre granngemenskap skulle 

öka områdets attraktivitet 

 

• Ett säkert område är mer attraktivt  

• Detta är särskilt påtagligt i områden med lägre 

inkomst, där hela 34 % anser att deras område 

skulle bli mer attraktivt om det kändes säkrare. 
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Renovering kommer vara en viktig för framtidens 
städer 
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Hur väl instämmer du i följande påståenden? n=1004 

73% 75% 71% 76% 

Andel som instämmer: 

72% 74% 69% 74% 

63% 65% 56% 69% 
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Lugn och ro med pendlingsavstånd framför aktivt 
liv och rörelse i närheten  

18 

Om du måste välja, vilka av följande alternativ föredrar du när det kommer till hur du bor? n=1004 

70% 
Lugn och ro 

30% 
Liv och rörelse 

61% 
Bra kommunikationer 

till jobb, skola och nöjen 

39% 
Jobb, skola och 

nöjen i närheten 

67% 
Lugn och ro på 

kvällarna 

33% 
Närhet till 

kvällsliv och 

kvällsaktiviteter 

68% 
Närhet till natur 

32% 
Innerstads- 

atmosfär 

64% 74% 58% 

72% 72% 75% 

61% 67% 60% 

67% 60% 52% 
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Viktigt att bostadsområdet har stadskaraktär  

19 

Hur väl instämmer du i följande påståenden? n=1004 

 

  

9% 

2% 

9% 

5% 

23% 

23% 

25% 

32% 

29% 

33% 

Jag är positiv till byggandet av nya bostadshus i mitt område

Det är viktigt för mig att området jag bor i har karaktären av
en stad, med utbud av tjänster, arbetsplatser och

upplevelser

=I mycket liten utsträckning 2 3 4 = I mycket stor utsträckning

60 % 
Fastigheter för 

enbart boende 

40 % 
Fastigheter med 

blandade funktioner 

så som boende, 

kontor och 

affärsverksamheter 

 

65 % anser att det är viktigt att 

området som de bor i har en 

stadskaraktär  

66% 67% 68% 
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En stor majoritet av stockholmarna önskar att de hade 
större möjligheter att påverka, högst andel i Norden 
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Skulle du önska att du hade större möjligheter till att påverka utvecklingen av ditt område, när det kommer till exempelvis nybyggen av fastigheter, offentliga platser och 

renoveringar? N=1004 

önskar att de hade 

större möjligheter 

att påverka 

Andel som önskar att de hade större 

möjlighet att påverka sitt område: 

58% 61% 56% 
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Det finns en låg nivå av tillit bland Stockholmarna, i 
synnerhet i områden med lägre inkomst  
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Vilka av följande påståenden instämmer du i? n=1004 

vill bo i ett område 

där människor tar 

hand om varandra 

47% 

46% 

44% 32% 

44% 

42% 
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3 av 10 stockholmare hälsar inte på sina grannar 
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Vilka av följande påståenden stämmer när det kommer till din relation till dina grannar? n=1004 

34% 

14% 

31% 

43% 

53% 

Total 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-65 år

15% 31% 

Endast 20 % uppger att de 

känner sina grannar väl. Det är 

även stora skillnader beroende 

på de som bor i lägenhet eller i 

villa.  

Bland de som 

är missnöjda 

med sitt 

område 

hälsar endast 

50 % på sina 

grannar. 

 

 

50 % av de boende i villa 

pratar regelbundet med 

sina grannar jämfört med 

endast 29 % för de som 

bor i lägenhet. 

84% 83% 80% 31% 39% 40% 21% 22% 30% 
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Stockholmarna vill hjälpa sina grannar, men få 
skulle fråga om hjälp  
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Vilka av följande påståenden stämmer när det kommer till din relation till dina grannar? n=1004 

34% 

22% 

29% 

44% 

47% 

Total 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-65 år

53% 61% 61% 28% 33% 34% 
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4 av 10 stockholmare vill ha bättre kontakt med 
sina grannar 
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Skulle du vilja ha bättre kontakt med dina grannar eller andra boende i ditt område? n=1004 

Vilka av följande påståenden instämmer du i? 

Skulle du vilja ha bättre kontakt 

med dina grannar eller andra 

boende i ditt område? 

Endast 10 % umgås regelbundet med   

sina grannar. Det är framför allt de med 

barn (15 %) samt de som bor i villa (17 %) 

som umgås regelbundet med sina grannar.  

12 % umgås mest med folk som bor i 

bor i samma område som de själva.  

En stor andel vill även lära känna sina 

grannar bättre. Detta gäller framför allt de 

yngre (47 %) samt de med lägre inkomst 

(47 %), samma grupp som alltså redan har 

sämre relationer med sina grannar. 

39% 46% 43% 

Andel ja: 


