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1. Bakgrund
1.1. Inledning
Enkätfabriken har på uppdrag av Stockholms Stad genomfört en trygghetsunder-
sökning. Syftet med undersökningen är att skapa en samlad bild av hur utsatthet 
för brott, upplevelser av stadens bostadsområden och hur upplevelserna av 
trygghet eller oro för att utsättas för olika typer av brott fördelar sig över stadens 
olika geografiska områden, sociala- samt demografiska grupper.

Insamlingsmetoden var postala utskick av enkäter, med svarsmöjlighet via 
medföljande pappersenkät eller på webben via en webbenkät. Urvalet bestod 
av 35 000 personer mellan 16-79 år och 5 000 personer i åldern 79+ år. Totalt 
besvarade 17 857 respektive 2 924 personer undersökningen. Efter korrigering 
av övertäckning och viktning uppgick svarsfrekvensen till 52 % för 16-79-åringar 
och 58 % för de över 79 år.

1.2. Genomförande

Undersökningen genomfördes av Enkätfabriken mellan februari och juni 2020. 
Totalt genomfördes 4 olika postala utskick i undersökningen. Utskick 1 var ett 
aviseringsbrev, medan utskick 2 till 4 var utskick av enkäter. Dessutom skickades 
ett påminnelse-SMS.

Kontaktpersoner

Stockholms stad

Erik Begler
076-12 29 481
erik.begler@stockholm.se

Enkätfabriken

Biträdande projektledare för under- 
sökningen har varit: 
Mollie Rey Ellam 
mollie.reyellam@enkatfabriken.se

Databashantering och sammanställning:
Gustav Leander
gustav.leander@enkatfabriken.se

Projektledare för undersökningen har varit: 
Erik Granberg
0702-369383
erik.granberg@enkatfabriken.se

Ansvarig rapport och analys:
Erik Nyberg
erik.nyberg@enkatfabriken.se
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2. Omfattning
2.1. Population och urval
Populationen, det vill säga de objekt om vilka undersökningen ämnar dra 
slutsatser, utgjordes av samtliga personer över 15 år som vid tiden för 
undersökningen var folkbokförda i Stockholms stad.

För att kunna dra ett urval från populationen skapades en urvalsram som 
avgränsade, identifierade och möjliggjorde koppling till objekten i populationen. 
Urvalsramen i undersökningen skapades med hjälp av Stockholms stads 
befolkningsregister.

Från urvalsramen drogs vecka ett stratifierat slumpmässigt urval om totalt 
40 000 personer. Totalt skapades 129 stratum för gruppen 16-79 år och inom 
dessa drogs ett slumpmässigt urval. Urvalen baserades på stadsdel och från 
grupper drogs totalt 35 000 personer. Dessutom drogs ett urval på 5 000 
personer som var minst 80 år. I detta fall drogs urvalet från 13 stratum på 
stadsdelsförvaltningsnivå. 
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3. Frågeunderlag
3.1. Frågor
Frågorna i undersökningen utformades av Stockholms stad. Undersökningen 
delades upp mellan följande kapitel: 

• Allmänna frågor om dig och ditt bostadsområde
• Allmän oro för brott
• Otrygghet i din stadsdel, generellt
• Följande frågor handlar om ordningsproblem i ditt bostadsområde
• Följande frågor handlar om utsatthet för brott
• Frågor om dig själv

Totalt bestod undersökningen av 52 huvudfrågor, några av frågorna hade även 
delfrågor. 

Figur 1. Enkätens första sida
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4. Datainsamling
4.1. Utskick
Insamlingen genomfördes genom fyra olika steg. Steg 1 var ett aviseringsbrev 
som skickades en vecka innan undersökningen, brevet var ett säkerhetsbrev med 
perforerade kanter. Steg 2 var första enkätutskicket, steg 3-4 en påminnelseen-
kät. Dessutom skickades sms till personer mellan 18-75 år.  

Typ Antal Datum

Aviseringsbrev 13 mar 2020

Enkät 20 mar 2020

Påminnelse-SMS 6 apr 2020

Påminnelseenkät 15 apr 2020

Telefonpåminnelser 1–15 maj 2020

Påminnelseenkät 7 maj 2020

4.2. Språk

Undersökningen gick att besvara på svenska via webb och papper, samt 
på engelska, arabiska, kurdiska, somaliska, spanska, tigrinya och turkiska via 
webben. Antal svar per språk visas i tabellen nedan (16-79 samt 79+ år).

Språk Antal svar

Svenska (postalt) 9 582

Svenska 11 106

Engelska 83

Spanska 5

Persiska 2

Arabiska 1

Tigrinya 1

Turkiska 1

4.3. Webbenkät respektive pappersenkät
Respondenterna hade två olika alternativ kring att besvara enkäten. Antingen så 
postade de den ifyllda enkäten i det medföljande svarskuvertet eller så besvarade 
de frågorna online. För att svara på frågorna online användes en personlig kod 
och ett användarnamn som var utskrivet på följebrevet. Totalt valde 54 % att 
svara via webben och 46 % via pappersenkät. Andelen som svarat via webben 
hänger samman med ålder. Flest är det i gruppen 18–29 och 30–45 år, där 72 % 
svarat online, medan denna siffra för respondenter i gruppen 79+ år var 13 %. 

4.4. Support

Under insamlingsperioden fanns Enkätfabriken tillgängliga för support via 
telefon (vardagar 8–16) samt via mejl. Av de supportärenden som togs emot 
handlade en majoritet om tillvägagångssätt för avregistrering, förtydligande 
om undersökningens syfte, åsikter om frågorna samt förtydligande gällande 
anonymitet. I ett fåtal fall hänvisade Enkätfabriken vidare till beställaren för 
undersökningen. 

4.5. Inscanning

Pappersenkäterna har scannats in för att sedan tolkas med Enkätfabrikens 
programvara för formulärstolkning. Enkäten har mallats upp för att programvaran 
ska veta vilka rutor och fält som ska tolkas. Frågorna i enkäten mallas upp utifrån 
frågetyp och skala. Därefter har rimliga värden programmerats för att säkerställa 
att programvaran tolkar enkäterna korrekt. I de fall där enkäten har fyllts i korrekt 
kan programvaran själv läsa in hela resultatet. I de fall där det finns tveksamheter 
sker en verifiering av svaren. Verifieringen sker manuellt genom att en operatör 
får ta ställning till hur svaret ska tolkas. Resultatet exporteras sedan till en textfil. 
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5. Databas

5.1. Rensning av partiellt bortfall

För att undvika för stora skevheter vid resultatanalys av viktad data har svar med för 
hög partiellt bortfall rensats bort. Gränsen har dragits vid att ungefär en fjärdedel 
av frågorna i enkäten måste ha besvarats för att enkäten ska räknas som besvarad. 
Totalt har 1207 partiella svar rensats bort på grund av denna gränsdragning.

5.2. Bearbetning av data

Då den insamlade datan kommer från två källor, pappersenkät och webbenkäter, 
finns två olika databaser. Dessa två databaser har slagits samman. Då webbenkä-
ten innehåller villkor där det inte går lämna svar på frågor om ett tidigare svar inte 
uppfyller ett visst villkor krävs även några justeringar av pappersenkätsdatabasen. 
Exempel på fråga där databasen med papperssvar har justerats är fråga "Medför 
din oro för att utsättas för brott att du ...?" där respondenter som svarat att de inte 
utsatts på föregående fråga inte kunnat svara på denna. Justeringen som har gjorts 
är att svar som ändå lämnats på följdfrågan har tagits bort. Justeringar av detta slag 
har även gjorts historiskt då tidigare databas innehöll felaktigheter. 
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6. Statistikens säkerhet
6.1. Tillförlitlighet
I stort sett all form av statistik kommer med någon form av osäkerhet. Målet i det 
här fallet är att mäta ett antal faktorer i en population genom att tillfråga ett urval 
från populationen. I detta kapitel beskrivs tillförlitligheten i undersökningen och 
vilka faktorer som främst påverkar den. De källor som bedöms ha störst påverkan 
på tillförlitligheten är urval, mätningsfel och bortfall. Urvalet är i undersökningen 
mycket stort och bedöms därför inte vara en stor risk för tillförlitligheten. 
Mätningsfel, delvis i form av att frågorna och att svarsalternativen uppfattas 
felaktigt, är svåra att bedöma utan ytterligare studier av frågorna i undersökningen. 

Den största risken vad gäller tillförlitlighet är annars bortfallet. För att minimera de 
potentiellt snedvridande effekter som bortfallet befaras få har resultatet kalibrerats 
genom viktning. Metoden är vedertagen och utgår från SCB:s metodik. 

6.2. Osäkerhetskällor

De osäkerhetskällor som bedöms kunna riskera tillförlitligheten i undersökningen är 
urval, mätning, ramtäckning, bortfall och bearbetning. De olika osäkerhetskällorna 
diskuteras nedan.  

6.3. Urval

Urvalsfel uppkommer på grund av att endast ett urval av populationen undersöks. 
Urvalsfel uppkommer när det uppmätta värdet skiljer sig från det faktiska värdet. 
Felet inträffar som en följd av att inte samtliga personer i populationen tillfrågas. Ju 
större urvalet är, desto mindre är risken för urvalsfel. I den aktuella undersökningen 
är urvalet 40 000 personer, vilket är ett mycket stort urval för området. Urvalsfel 
bedöms därför inte som ett stort problem när skattningar görs för större områden. 

6.4. Ramtäckning
Ramen i undersökningen utgjordes av personer i åldern 16 år och uppåt som var 
folkbokförda i Stockholms stad. Problem med ramtäckning uppstår när urvalsramen 
och populationen inte överensstämmer. De två sätt som ramen och populationen 
kan skilja sig är genom undertäckning och övertäckning. Undertäckning sker när 
det saknas objekt i ramen, det vill säga att personer som överensstämmer med 
urvalskriterierna i undersökningen ändå inte finns med i den ram som urvalet dras 
från. Övertäckning uppstår när personer som inte överensstämmer med kriterierna 
för urvalet ändå finns med i urvalsramen. I den aktuella undersökningen skulle 
övertäckning kunna uppkomma exempelvis genom att en person som är yngre 
än 16 finns i urvalsramen, genom att en person som är bosatt i annan region är 
inkluderad eller att avlidna personer ej är borttagna. 

I den aktuella undersökningen är det främst övertäckning som betraktats som 
ett problem, då registret bedöms vara av god kvalitet och uppdaterat, vilket alltså 
minskar risken för undertäckning. 
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6.5. Mätfel

Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig från 
faktiska uppgifter. Felet kallas mätfel och kan uppkomma då uppgiftslämnaren 
inte minns de faktiska uppgifterna, missförstår frågan eller medvetet svarar 
felaktigt. Frågorna i undersökningen har utformats av beställaren. Även om flera 
av frågorna i undersökningen är validerade och används i andra undersökningar 
finns en risk för mätfel. En indikation på mätfel är att respondenter valt att inte 
svara på en eller flera frågor. När en person väljer att inte svara uppstår ett så 
kallat partiellt bortfall. Om en fråga har ett speciellt stort antal partiella bortfall 
kan det vara ett tecken på att en fråga inte har fungerat enligt förväntan. Tabell 1 
nedan redovisar exempel på frågor där andelen partiella bortfall är speciellt hög. I 
inget av fallen är dock det partiella bortfallet speciellt stort. 

Tabell 1. Exempel på frågor med relativt hög andel partiellt bortfall (16-79 samt 79+ år)

Fråga
Andel som ej 

svarat

Hur många personer ingår i ditt hushåll? Räkna även dig själv. [Antal vuxna (över 18 år)] 1,39%

Hur många personer ingår i ditt hushåll? Räkna även dig själv. [Antal barn (under 18 år)] 1,38%

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i 
anknytning till detta? [Kvinnor som antastas]

1,27%

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i 
anknytning till detta? [Skadegörelse]

1,16%

Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa platser i ditt bostadshus eller dess 
närhet, därför att du skulle kunna utsättas för ett brott?

1,07%

Instämmer du i följande påstående? [Den lokala polisen bryr sig om de problem som 
finns i området där jag bor.]

1,07%

Instämmer du eller instämmer du inte i följande påståenden om ditt bostadsområde? 
[Vuxna i det område jag bor i känner igen vilka barn som bor här.]

1,06%

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i 
anknytning till detta? [Mörka områden och dålig belysning]

1,01%

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i 
anknytning till detta? [Biltrafik på gång- och cykelvägar]

0,99%

Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i 
anknytning till detta? [Folk som bråkar och slåss inomhus i sina bostäder]

0,97%

6.6. Svarsbortfall

Svarsbortfall består av de personer i urvalet som inte svarat på undersökningen. 
Svarsbortfallet delas upp mellan känt bortfall, där personen hört av sig på något 
sätt och berättat om orsak till att de inte velat delta, och okänt bortfall, där orsak 
helt enkelt saknas. 

Bortfallsorsaker

I tabellen nedan visas de kända skälen till bortfall. Totalt kategoriseras 204 perso-
ner som vägrare, varav de flesta hört av sig via postretur. Ett antal har meddelat 
vägran via telefon eller på annat sätt. Totalt 39 svarsbortfall har registrerats via 
postreturer där ingen ny adress funnits. 1207 svar har, som nämnts i föregående 
kapitel, rensats på grund av för högt partiellt bortfall. Bland okänd status finns 
182 där brev har returnerats utan någon information om orsak och 11 där en tom 
enkät returnerats. 

Tabell 2. Bortfall (16-79 samt 79+ år)
Bortfall vägran 204

Postretur, vill inte svara 174

Telefonsamtal, principvägran 4

Övrig vägran 26

Bortfall övrigt 1 312

Postretur (avflyttad) 39

Sjuk 39

Oanvändbart formulär 10

Otillräckligt antal besvarade frågor 1 207

Övrigt 17

Okänd status 193

Postretur 182

Tomt formulär som svar 11

Övertäckning 339

Avliden 20

Tillhör ej urvalsram 10

Långvarigt bortrest 11

Övrigt 298
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Svarsfrekvens

Utifrån den kategorisering av respondenter som genomförts kan svarsfrekvens 
beräknas. Svarsfrekvensen beräknas utifrån Statistikersamfundets standard 
för bortfallsberäkning. Enligt denna standard delas respondenterna in i följande 
grupper:
n= Urvalet i undersökningen.
S: Målpopulationsobjekt för vilka svar erhållits. 
B: Målpopulationsobjekt med inga eller otillräckliga svar, dvs. element som utgör 
bortfall (objektbortfall). Beskrivs i föregående kapitel.
O: Element i urvalet med okänd målpopulationsstatus, dvs. vi vet inte om dessa 
tillhör målpopulationen eller utgör övertäckning. Beskrivs i föregående kapitel.
Ö: Element i urvalet som utgör övertäckning, dvs. element som inte tillhör 
målpopulationen.

Beräkningen av svarsfrekvens kan ske utifrån två olika huvudprinciper. De två 
principerna är ovägd svarsfrekvens respektive vägd svarsfrekvens. I detta fall 
utgår vi från en ovägd svarsfrekvens. Vid ovägd svarsfrekvens beräknas svars-
frekvensen enligt svar dividerat med urvalet där övertäckningen är exkluderad. 
Svarsfrekvensen i undersökningen fastställs därmed till 52 % efter att övertäck-
ning tagits bort från populationen.

Tabellerna 3-12 nedan visar svarsfrekvens uppdelat på ålder, kön, ålder och kön 
tillsammans, utländskt ursprung, civilstånd och stadsdelsområde. För att se en 
liknande tabell uppdelad på stadsdel, se bilaga 2. 
 
Tabell 3. Urval, antal svar och svarsfrekvens uppdelat på ålder 

Ålder Urval Antal svar Svarsfrekvens

16-29 år 8 093 3 205 40%

30-45 år 11 250 5 284 47%

46-65 år 10 684 6 147 58%

66-79 år 4 569 3 205 70%

79+ år 5 065 2 923 58%

Tabell 4. Urval, antal svar och svarsfrekvens uppdelat på kön (16-79 år) 
Kön Urval Antal svar Svarsfrekvens

Kvinna 17 345 9 674 56%

Man 17 251 8 183 47%

Tabell 5. Urval, antal svar och svarsfrekvens uppdelat på kön (79+ år)
Kön Urval Antal svar Svarsfrekvens

Kvinna 3 225 1 784 55%

Man 1 840 1 140 62%

Tabell 6. Urval, antal svar och svarsfrekvens uppdelat på kön och ålder (16-79 samt 79+ år) 
Kön Ålder Urval Antal svar Svarsfrekvens

Kvinna

16-29 år 4 053 1 805 45%

30-45 år 5 512 2 825 51%

46-65 år 5 383 3 293 61%

66-79 år 2 397 1 751 73%

79+ år 3 225 1 784 55%

Man

16-29 år 4 040 1 403 35%

30-45 år 5 738 2 466 43%

46-65 år 5 301 2 858 54%

66-79 år 2 172 1 456 67%

79+ år 1 840 1 140 62%
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Tabell 7. Urval, antal svar och svarsfrekvens uppdelat på utländskt ursprung (16-79 år) 
Ursprung Urval Antal svar Svarsfrekvens

Född utanför Norden 11 144 4 527 41%

Född i Norden 23 452 13 330 57%

Tabell 8. Urval, antal svar och svarsfrekvens uppdelat på utländskt ursprung (79+ år)
Ursprung Urval Antal svar Svarsfrekvens

Född utanför Norden 1 096 511 47%

Född i Norden 3 969 2 413 61%

Tabell 9. Urval, antal svar och svarsfrekvens uppdelat på civilstånd (16-79 år) 
Civilstånd Urval Antal svar Svarsfrekvens

Änka/änkling 531 344 65%

Gift 17 534 7 915 45%

Ogift 12 239 7 344 60%

Skild 4 271 2 241 52%

Tabell 10. Urval, antal svar och svarsfrekvens uppdelat på civilstånd (79+ år) 
Civilstånd Urval Antal svar Svarsfrekvens

Änka/änkling 2 007 1 043 52%

Gift 427 240 56%

Ogift 1 658 1 117 67%

Skild 973 524 54%

Tabell 11. Urval, antal svar och svarsfrekvens uppdelat på stadsdelsförvaltning (16-79 år) 
SDO Urval Antal svar Svarsfrekvens

Bromma 5 753 3 234 56%

Enskede-Årsta-Vantör 3 467 1 676 48%

Farsta 2 510 1 294 52%

Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö 4 408 2 508 57%

Hässelby-Vällingby 2 647 1 268 48%

Kungsholmen 2 034 1 107 54%

Norrmalm 2 462 1 244 51%

Östermalm 2 257 1 074 48%

Rinkeby-Kista 1 420 501 35%

Skärholmen 1 385 548 40%

Skarpnäck 1 593 903 57%

Södermalm 3 123 1 779 57%

Spånga-Tensta 1 537 721 47%

Staden totalt 34 596 17 857 52%

Tabell 12. Urval, antal svar och svarsfrekvens uppdelat på stadsdelsförvaltning (79+ år) 
SDO Urval Antal svar Svarsfrekvens

Bromma 361 212 59%

Enskede-Årsta-Vantör 361 196 54%

Farsta 360 189 53%

Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö 724 450 62%

Hässelby-Vällingby 364 209 57%

Kungsholmen 360 232 64%

Norrmalm 359 223 62%

Östermalm 361 209 58%

Rinkeby-Kista 364 174 48%

Skärholmen 360 190 53%

Skarpnäck 364 205 56%

Södermalm 368 236 64%

Spånga-Tensta 359 199 55%

Staden totalt 5 065 2 924 58%



12Stockholms Stad  - teknisk rapport (kort), september 2020

Bortfall 
Tabellerna nedan visar bortfall på stadsdelsområde. I bilaga 2 finns även bortfall 
på stadsdelsnivå.  

6.7. Skevheter

Ett stort svarsbortfall behöver i teorin inte vara ett stort problem. Om bortfallet 
är helt slumpmässigt behöver inte skattningarna i undersökningarna påverkas av 
bortfallet, det vill säga att det är helt slumpat om en person väljer att svara eller 
inte svara på undersökningen. I praktiken är detta dock osannolikt. Erfarenhet 
från tidigare undersökningar och forskning visar att olika grupper är olika svars- 
benägna. Om vissa grupper är mer svarsbenägna än andra blir de över- 
representerade i undersökningen och kan påverka skattningarna som görs i 
undersökningen. 

I undersökningen används en teknik där skevheter i bortfallet kompenseras för 
genom en kalibrering av resultatet. Kalibreringen innebär förenklat att registerdata 
används för att kompensera för skevheterna i bortfallet. 

Kalibrering

I en urvalsundersökning finns alltid ett problem med urvalsfel, då enbart en 
delmängd av populationen studeras. Då samtliga personer i urvalet ej svarat 
på undersökningen finns även ett problem med svarsbortfall. I användningen 
av statistik från undersökningen kan dessa två problem göra skattningar skeva. 
Det är därför värdefullt att undersöka omfattningen av problemet. En sådan 
undersökningen kan enbart genomföras indirekt genom att undersöka via 
registervariabler. Dessa registervariabler blir hjälpvariabler, vilka används för att 
först undersöka och sedan korrigera skevheten. 

Hjälpvariabler

Vid val av hjälpvariabler är det tre kriterier som ska beaktas, enligt Lundström 

Särndal (2001). 
1. Det första kriteriet är att det finns ett samband mellan hjälpvariabeln och 
svarsfrekvensen, innebärande att det finns skillnader i svarsfrekvens mellan 
olika grupper i hjälpvariabeln. I hjälpvariabeln "ålder" kan det exempelvis finnas 
skillnader i svarsfrekvens mellan olika åldersgrupper.
2. Det andra kriteriet är att det för hjälpvariabler där svarsfrekvensen skiljer 
sig även finns en skillnad kring hur respondenterna svarar. Det vill säga att 
hjälpvariabeln samvarierar med målvariabler. Om inget sådant samband finns 
kommer kalibreringen inte påverka skattningarna.
3. Det tredje kriteriet är att variabeln avgränsar (viktiga) redovisningsgrupper. Det 
leder framförallt till minskad varians i skattningar för dessa redovisningsgrupper.
Hjälpvariablerna som används i detta fall tillhandahålls av Stockholms Stad. 

Val av hjälpvariabler styrs även av tillgång till registerdata. För att säkerställa hög 
kvalitet genomförs endast kalibrering på variabler där variabelinformationen finns 
för hela urvalet. I aktuell undersökning kommer register från Stockholms stads 
befolkningsregister. 

Tabell 13. Hjälpvariabler
• Ålder
• Kön
• Civilstånd
• Utländsk bakgrund
• Stadsdelsförvaltning
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Kalibrering för databas ålder 16-79 år

Kriterium 1

För att testa om det första kriteriet är uppfyllt studeras sambandet mellan hjälp-
variablerna och svarsfrekvensen. Det görs genom att beräkna den andel med 
fullständiga svar i varje grupp. Hjälpvariabler med en stor skillnad i svarsandelar 
utgör starka kandidater.

Tabell 14. Procentuell andel svar fördelat på kön
Kategori Svarsfrekvens

Kvinna 56%

Man 47%

Tabell 15. Procentuell andel svar fördelat på födelseland
Kategori Svarsfrekvens

Född utanför Norden 41%

Född i Norden 57%

Tabell 16. Procentuell andel svar fördelat på civilstånd
Kategori Svarsfrekvens

Änka/änkling 65%

Gift 45%

Ogift 60%

Skild 52%

Tabell 17. Procentuell andel svar fördelat på åldersgrupper
Kategori Svarsfrekvens

16-29 40%

30-45 47%

46-65 58%

66-79 70%

Tabell 18. Procentuell andel svar fördelat på ålder x kön
Kategori Svarsfrekvens

Kvinna

16-29 45%

30-45 51%

46-65 61%

66-79 73%

Man

16-29 35%

30-45 43%

46-65 54%

66-79 67%

Tabell 19. Procentuell andel svar fördelat på SDO
Kategori Svarsfrekvens

Bromma 56%

Enskede-Årsta-Vantör 48%

Farsta 52%

Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö 57%

Hässelby-Vällingby 48%

Kungsholmen 54%

Norrmalm 51%

Östermalm 48%

Rinkeby-Kista 35%

Skärholmen 40%

Skarpnäck 57%

Södermalm 57%

Spånga-Tensta 47%

Stockholms stad 52%

Tabell 14–19 visar andel svarande i de olika hjälpvariablerna. Där visas tydligt att 
svarsfrekvensen skiljer sig mellan olika klasser inom hjälpvariablerna. Kriterium 1 
är därmed uppfyllt för samtliga hjälpvariabler.
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Kriterium 2

Första delen i kriterium 2 för val av hjälpvariabler är att definiera ett antal olika 
testfrågor som ska fungera som målvariabler i undersökningen. 3 olika variab-
ler har valts ut, i alla fall har frågorna ställts i alla ålderskategorier. Variablerna 
visas i tabellen nedan. 

Tabell 20. Testfrågor
Testfråga Definition

F16. Oro i bostadsområdet

F19. Otrygghet utomhus

F29 & F31. Utsatthet för våldsbrott

F29. Utsatthet för misshandel

F31. Utsatthet för rån

F32. Utsatthet för sexuella trakasserier

F36. Utsatthet för stöld

F29-F34 & F36, F37. Utsatthet för brott av något slag

F38. Brott anmäldes ej till polisen

F43. Lågt förtroende för kommunala servicen

Tabell 21. Svarsandelar för testfrågor fördelat på kön
Kategori F16_dik F19_dik F29_F31_dik F29_dik F31_dik F32_dik F36_dik F29_F34_F36_

F37_minsten
F38_dik F43_dik

Man 14% 6% 4% 2% 3% 1% 11% 21% 57% 14%

Kvinna 25% 13% 2% 1% 2% 6% 10% 22% 55% 10%

Tabell 22. Svarsandelar för testfrågor fördelat på civilstånd
Kategori F16_dik F19_dik F29_F31_dik F29_dik F31_dik F32_dik F36_dik F29_F34_F36_

F37_minsten
F38_dik F43_dik

Änka/änkling 19% 16% 3% 1% 2% 0% 7% 14% 68% 13%

Gift 18% 10% 2% 1% 2% 1% 11% 19% 48% 12%

Ogift 20% 9% 4% 2% 2% 7% 9% 25% 61% 12%

Skild 25% 12% 3% 1% 2% 2% 10% 21% 57% 13%
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Tabell 23. Svarsandelar för testfrågor fördelat på födelseland
Kategori F16_dik F19_dik F29_F31_dik F29_dik F31_dik F32_dik F36_dik F29_F34_F36_

F37_minsten
F38_dik F43_dik

Född utanför Norden 21% 13% 4% 2% 3% 3% 9% 21% 59% 12%

Född i Norden 19% 9% 3% 1% 2% 4% 10% 22% 55% 12%

Tabell 24. Svarsandelar för testfrågor fördelat på ålder
Kategori F16_dik F19_dik F29_F31_dik F29_dik F31_dik F32_dik F36_dik F29_F34_F36_

F37_minsten
F38_dik F43_dik

16-29 18% 9% 4% 3% 3% 11% 9% 28% 65% 10%

30-45 20% 8% 3% 1% 2% 4% 11% 22% 56% 11%

46-65 21% 9% 3% 1% 2% 2% 12% 22% 51% 13%

66-79 20% 13% 2% 1% 1% 1% 6% 13% 57% 13%

Tabell 25. Svarsandelar för testfrågor fördelat på ålder x kön
Kategori F16_dik F19_dik F29_F31_dik F29_dik F31_dik F32_dik F36_dik F29_F34_F36_

F37_minsten
F38_dik F43_dik

16-29
Man 13% 6% 6% 4% 4% 2% 9% 24% 63% 13%

Kvinna 22% 12% 3% 2% 2% 19% 8% 32% 66% 7%

30-45
Man 14% 5% 3% 2% 2% 1% 11% 21% 56% 13%

Kvinna 25% 11% 2% 1% 1% 7% 11% 24% 56% 10%

46-65
Man 15% 5% 4% 2% 3% 1% 14% 23% 52% 16%

Kvinna 26% 12% 2% 1% 2% 3% 11% 21% 49% 11%

66-79
Man 14% 8% 2% 1% 1% 0% 6% 13% 67% 15%

Kvinna 25% 18% 2% 1% 1% 1% 6% 13% 49% 11%
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Tabell 26. Svarsandelar för testfrågor fördelat på stadsdelsförvaltning
Kategori F16_dik F19_dik F29_F31_dik F29_dik F31_dik F32_dik F36_dik F29_F34_F36_

F37_minsten
F38_dik F43_dik

Bromma 15% 7% 2% 1% 2% 4% 11% 20% 51% 12%

Enskede-Årsta-Vantör 23% 11% 4% 2% 2% 4% 10% 23% 58% 12%

Farsta 23% 13% 3% 2% 2% 4% 10% 21% 59% 11%

Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö 16% 8% 3% 1% 2% 4% 12% 24% 54% 11%

Hässelby-Vällingby 26% 18% 3% 2% 2% 4% 11% 24% 57% 17%

Kungsholmen 19% 7% 4% 2% 2% 4% 9% 20% 54% 10%

Norrmalm 22% 6% 4% 1% 3% 4% 8% 22% 59% 10%

Östermalm 18% 8% 2% 1% 2% 4% 9% 19% 58% 12%

Rinkeby-Kista 32% 22% 6% 2% 4% 2% 7% 19% 72% 20%

Skärholmen 30% 20% 3% 0% 2% 3% 7% 19% 62% 17%

Skarpnäck 18% 7% 2% 1% 2% 5% 8% 21% 57% 8%

Södermalm 19% 6% 3% 2% 2% 4% 10% 22% 57% 9%

Spånga-Tensta 22% 22% 4% 16% 2% 3% 4% 22% 11% 51%

Utifrån Tabell 20–26 ser vi att hjälpvariablerna även är betydelsefulla för 
Kriterium 2. 

Kriterium 3
Om hjälpvariabeln avgränsar viktiga redovisningsgrupper kan kvaliteten bli 
bättre i dessa grupper. Framförallt blir skattningarna säkrare om hjälpvariabeln 
väl avgränsar redovisningsgruppen. Kalibreringsestimatorn ger konsistenta 
skattningar i den mening att estimatorn ger exakta skattningar för utnyttjade 
registertotaler. Det är därför viktigt att vid val av hjälpvariabler fundera på vilka 
skattningar man vill få konsistenta. Samtliga hjälpvariabler som undersöks 
i kalibreringsanalysen kan komma att avgränsa redovisningsgrupper och 
avgränsningarna har gjorts utifrån lämpliga redovisningsgrupper.

Val av hjälpvariabler för 16-79 år

Efter en sammanvägning av de tre olika kriterierna som ställts upp har följande 
hjälpvektorer i undersökningen valts. Ålder, kön och stadsdelsförvaltning 
kombineras medan civilstånd och födelseland adderas individuellt. 
Variabler: Åldersgrupp x Kön x Stadsdelsförvaltning + Civilstånd + Födelseland
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Kalibrering för databas ålder 80 år och över

Kriterium 1

För att testa om det första kriteriet är uppfyllt studeras sambandet mellan hjälp-
variablerna och svarsfrekvensen. Det görs genom att beräkna den andel med 
fullständiga svar i varje grupp. Hjälpvariabler med en stor skillnad i svarsandelar 
utgör starka kandidater.

Tabell 27. Procentuell andel svar fördelat på kön
Kategori Svarsfrekvens

Kvinna 55%

Man 62%

Tabell 28. Procentuell andel svar fördelat på födelseland
Kategori Svarsfrekvens

Född utanför Norden 47%

Född i Norden 61%

Tabell 29. Procentuell andel svar fördelat på civilstånd
Kategori Svarsfrekvens

Änka/änkling 52%

Ogift 56%

Gift 67%

Skild 54%

Tabell 30. Procentuell andel svar fördelat på åldersgrupper
Kategori Svarsfrekvens

80-85 66%

86-90 54%

91-95 42%

>95 36%

Tabell 31. Procentuell andel svar fördelat på ålder x kön
Kategori Svarsfrekvens

Kvinna

80-85 65%

86-90 53%

91-95 39%

>95 36%

Man

80-85 67%

86-90 57%

91-95 50%

>95 36%

Tabell 32. Procentuell andel svar fördelat på SDO
Kategori Svarsfrekvens

Bromma 59%

Enskede-Årsta-Vantör 54%

Farsta 53%

Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö 62%

Hässelby-Vällingby 57%

Kungsholmen 64%

Norrmalm 62%

Östermalm 58%

Rinkeby-Kista 48%

Skärholmen 53%

Skarpnäck 56%

Södermalm 64%

Spånga-Tensta 55%

Stockholms stad 58%

Tabell 27–32 visar andel svarande i de olika hjälpvariablerna. Där visas tydligt att 
svarsfrekvensen skiljer sig mellan olika klasser inom hjälpvariablerna. Kriterium 1 
är därmed uppfyllt för samtliga hjälpvariabler.
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Kriterium 2

Första delen i kriterium 2 för val av hjälpvariabler är att definiera ett antal olika 
testfrågor som ska fungera som målvariabler i undersökningen. 3 olika variabler 
har valts ut, i alla fall har frågorna ställts i alla ålderskategorier. Variablerna visas i 
tabellen nedan. 

Tabell 33. Testfrågor
Testfråga Definition

F16. Oro i bostadsområdet

F19. Otrygghet utomhus

F29 & F31. Utsatthet för våldsbrott

F29. Utsatthet för misshandel

F31. Utsatthet för rån

F32. Utsatthet för sexuella trakasserier

F36. Utsatthet för stöld

F29-F34 & F36, F37. Utsatthet för brott av något slag

F38. Brott anmäldes ej till polisen

F43. Lågt förtroende för kommunala servicen

Tabell 34. Svarsandelar för testfrågor fördelat på kön
Kategori F16_dik F19_dik F29_F31_dik F29_dik F31_dik F32_dik F36_dik F29_F34_F36_

F37_minsten
F38_dik F43_dik

Man 11% 12% 2% 1% 2% 1% 4% 9% 59% 9%

Kvinna 17% 19% 3% 0% 3% 0% 5% 10% 57% 5%

Tabell 35. Svarsandelar för testfrågor fördelat på civilstånd
Kategori F16_dik F19_dik F29_F31_dik F29_dik F31_dik F32_dik F36_dik F29_F34_F36_

F37_minsten
F38_dik F43_dik

Änka/änkling 15% 17% 3% 1% 3% 0% 4% 9% 63% 6%

Gift 11% 14% 1% 0% 1% 0% 4% 8% 53% 7%

Ogift 16% 18% 5% 2% 4% 1% 8% 14% 62% 4%

Skild 20% 16% 3% 2% 2% 1% 5% 12% 55% 7%
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Tabell 36. Svarsandelar för testfrågor fördelat på födelseland
Kategori F16_dik F19_dik F29_F31_dik F29_dik F31_dik F32_dik F36_dik F29_F34_F36_

F37_minsten
F38_dik F43_dik

Född utanför Norden 19% 17% 3% 1% 2% 0% 4% 12% 62% 8%

Född i Norden 14% 16% 3% 1% 2% 0% 4% 9% 56% 6%

Tabell 37. Svarsandelar för testfrågor fördelat på ålder
Kategori F16_dik F19_dik F29_F31_dik F29_dik F31_dik F32_dik F36_dik F29_F34_F36_

F37_minsten
F38_dik F43_dik

80-85 15% 16% 2% 1% 2% 0% 4% 9% 59% 6%

86-90 15% 15% 3% 1% 3% 1% 6% 12% 56% 7%

91-95 13% 16% 4% 0% 4% 1% 4% 10% 47% 5%

>95 14% 22% 4% 0% 4% 0% 6% 8% 67% 7%

Tabell 38. Svarsandelar för testfrågor fördelat på ålder x kön
Kategori F16_dik F19_dik F29_F31_dik F29_dik F31_dik F32_dik F36_dik F29_F34_F36_

F37_minsten
F38_dik F43_dik

80-85
Man 11% 12% 2% 1% 1% 0% 3% 9% 59% 9%

Kvinna 18% 19% 3% 1% 2% 0% 4% 9% 60% 5%

86-90
Man 11% 11% 3% 2% 2% 1% 5% 10% 60% 10%

Kvinna 17% 16% 3% 0% 3% 1% 7% 12% 55% 5%

91-95
Man 7% 8% 5% 1% 4% 1% 3% 12% 50% 6%

Kvinna 16% 20% 4% 0% 4% 1% 4% 9% 45% 5%

95+
Man 23% 15% 7% 0% 7% 0% 8% 14% 100% 7%

Kvinna 12% 24% 3% 0% 3% 0% 6% 7% 60% 7%
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Tabell 39. Svarsandelar för testfrågor fördelat på stadsdelsförvaltning
Kategori F16_dik F19_dik F29_F31_dik F29_dik F31_dik F32_dik F36_dik F29_F34_F36_

F37_minsten
F38_dik F43_dik

Bromma 10% 11% 5% 2% 4% 1% 3% 11% 69% 7%

Enskede-Årsta-Vantör 14% 14% 3% 0% 3% 0% 7% 11% 47% 4%

Farsta 16% 13% 2% 1% 2% 0% 3% 8% 36% 10%

Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö 10% 12% 2% 0% 1% 0% 4% 8% 76% 7%

Hässelby-Vällingby 12% 14% 2% 1% 2% 1% 3% 7% 70% 7%

Kungsholmen 12% 14% 2% 0% 2% 0% 5% 8% 43% 4%

Norrmalm 14% 14% 3% 1% 2% 1% 7% 10% 44% 7%

Östermalm 12% 16% 1% 0% 1% 0% 4% 8% 62% 3%

Rinkeby-Kista 30% 24% 5% 2% 4% 0% 4% 13% 67% 12%

Skärholmen 23% 28% 5% 2% 3% 1% 2% 13% 39% 5%

Skarpnäck 14% 14% 2% 0% 2% 0% 4% 9% 58% 4%

Södermalm 13% 15% 3% 1% 3% 1% 5% 11% 52% 5%

Spånga-Tensta 20% 23% 2% 1% 2% 0% 6% 12% 68% 8%

Utifrån Tabell 33–39 ser vi att hjälpvariablerna även är betydelsefulla för 
Kriterium 2. 

Kriterium 3
Om hjälpvariabeln avgränsar viktiga redovisningsgrupper kan kvaliteten bli 
bättre i dessa grupper. Framförallt blir skattningarna säkrare om hjälpvariabeln 
väl avgränsar redovisningsgruppen. Kalibreringsestimatorn ger konsistenta 
skattningar i den mening att estimatorn ger exakta skattningar för utnyttjade 
registertotaler. Det är därför viktigt att vid val av hjälpvariabler fundera på vilka 
skattningar man vill få konsistenta. Samtliga hjälpvariabler som undersöks 
i kalibreringsanalysen kan komma att avgränsa redovisningsgrupper och 
avgränsningarna har gjorts utifrån lämpliga redovisningsgrupper.

Val av hjälpvariabler för 80 år och över

Efter en sammanvägning av de tre olika kriterierna som ställts upp har följande 
hjälpvektorer i undersökningen valts. Ålder och kön kombineras medan civilstånd 
och födelseland och stadsdelsförvaltning adderas individuellt. 
 Variabler: Åldersgrupp x Kön + Civilstånd + Födelseland + Stadsdelsförvaltning
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Beskrivning av kalibrering

Kalibreringens målsättning är att med hjälp av vikter korrigera så att fördelningen 
inom hjälpvariablerna motsvarar fördelningen i populationen. Metodiken som 
används för att åstadkomma detta är en vedertagen metod för kalibrering av 
undersökningsresultat som används av bland annat SCB. 

För varje respondent har en vikt beräknats. Genom vikten kan skevheterna i 
svaren korrigeras. I detta projekt är även vikten ett uppräkningstal som innebär 
att resultatet utgår från populationen och inte urvalet. Summan av vikterna blir 
därmed lika med rampopulationen. 

Vikterna beräknas utifrån urvalsdesignen och med antaganden kring 
objektsbortfall och täckningsfel. 

Viktningen i undersökning sker enligt följande.

Där  = vikt/uppräkningstal för objekt k

       = stratumvikt = designvikt * bortfallsvikt

       = kalibreringsvikt baserad på hjälpinformation 

Design- och bortfallsvikterna beror på inklusionssannolikhet och svarsfrekvens 
inom stratumen i urvalet. Kalibreringsvikten är den del som korrigerar 
för bortfallets snedvridande effekt på resultatet baserat på ytterligare 
hjälpinformation. För att skapa en estimator med mindre urvalsfel och 
bortfallsskevhet utnyttjar vi hjälpvariablerna från populationsdatan som 
tillhandahålls av Stockholms Stad. För en mer utförligare beskrivning av 
kalibreringsvikten se Lundström S. och Särndal C.-E. (2001). Estimation in 

the Presence of Nonresponse and Frame Imperfection. Stockholm: Statistics 
Sweden.

Slutresultatet blir en viktvariabel där varje person får en vikt som motsvarar hur 
många personer i populationen som svaret representerar. Vikten blir därmed 
en siffra från 1 och uppåt som står för antal personer. Summan av alla vikter är 
detsamma som populationen, det vill säga Stockholms stads befolkning över 15 
år. En person som tillhör en grupp där svarsfrekvensen är låg eller där urvalet 
bidragit till underrepresentation får representera ett större antal personer och 
får då en högre vikt än en person som tillhör en grupp med hög svarsfrekvens 
eller som är överrepresenterad i urvalsdesignen. Då urvalet delvis bestämts av 
beställning från kommunerna är vissa kommuner överrepresenterade och får 
därmed generellt låga vikter av den anledningen.

Tabell 40. Exempel på kalibrerade vikter (16-79 år)
Vikt Stratum Kön Ålder Civilstånd Födelseland

1,64 Spånga-Tensta - Lunda Man 66-79 år Skild Född utanför Norden

1,66 Spånga-Tensta - Lunda Kvinna 46-65 år Gift Född utanför Norden

1,76 Spånga-Tensta - Lunda Man 46-65 år Gift Född utanför Norden

... ... ... ... ... ...

238,65 Rinkeby-Kista - Rinkeby Man 16-29 år Ogift Född i Norden

240,15 Rinkeby-Kista - Rinkeby Man 16-29 år Skild Född utanför Norden

242,73 Östermalm - Gärdet Man 16-29 år Ogift Född i Norden

I tabell 40 visas några exempel på extrema (unika) vikter. Första tre exemplen är  
personer som har extremt låga vikter. Första raden visar en skild, 66-79-årig man 
född utanför Norden som bor i Lunda. De sista tre exemplen i tabellen är i stället 
personer som har extremt höga vikter. Den sista raden visar en ogift, 16-29-årig 
man född i Norden som bor i Gärdet.
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För att beräkna resultat där skevheterna och urvalet är kalibrerat måste vikt- 
variabeln användas. I resultaträkningen multipliceras därför varje svar med den 
aktuella vikten. Två exempel visas nedan där antingen en total eller ett medel-
värde ska beräknas. Första exemplet kan exempelvis vara där totalt antal resta 
kilometer i befolningen ska beräknas, medan det andra genomsnittlig reslängd i 
kilometer. 

För att skatta totaler i undersökningen multipliceras vikten med variabelvärdet. 
Skattningen visas genom nedanstående formel:

För att istället skatta medelvärde används följande formel:
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7. Tolkningsstöd presentationsmaterial 

7.1. Nyckeltal

Nyckeltal – trender 2014-2017

Statistisk signifikant minskning från föregående mätning (50 % eller mer)
Statistisk signifikant minskning från föregående mätning (25-50 %)
Låg eller ej statistisk signifikant förändring från föregående mätning
Statistisk signifikant ökning från föregående mätning (50-100 %)
Statistisk signifikant ökning från föregående mätning (100 % eller mer)
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F16. Oro i bostadsområdet

F19. Otrygghet utomhus

F29 & F31. Utsatthet för våldsbrott

F29. Utsatthet för misshandel

F31. Utsatthet för rån

F32. Utsatthet för sexuella trakasserier

F36. Utsatthet för stöld

F29-F34 & F36, F37. Utsatthet för brott av något slag

F43. Lågt förtroende för kommunala servicen

Nyckeltal – trender 2014-2017

Statistisk signifikant minskning från föregående mätning (50 % eller mer)
Statistisk signifikant minskning från föregående mätning (25-50 %)
Låg eller ej statistisk signifikant förändring från föregående mätning
Statistisk signifikant ökning från föregående mätning (50-100 %)
Statistisk signifikant ökning från föregående mätning (100 % eller mer)
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F16. Oro i bostadsområdet

F19. Otrygghet utomhus

F29 & F31. Utsatthet för våldsbrott

F29. Utsatthet för misshandel

F31. Utsatthet för rån

F32. Utsatthet för sexuella trakasserier

F36. Utsatthet för stöld

F29-F34 & F36, F37. Utsatthet för brott av något slag

F43. Lågt förtroende för kommunala servicen

För att jämföra utvecklingen av vissa specifika frågor har nyckeltal för dessa 
tagits fram och jämförts med resultatet från år 2017. Dessa är baserade på:

• F16. Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa platser i ditt bostads-
hus eller dess närhet, därför att du skulle kunna utsättas för ett brott? [Ja, på 
en eller flera platser]

• F19. Om du går ut ensam sent en kväll i området du bor i, känner du dig 
trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut ensam på kvällarna? 
[Mycket otrygg eller Går ej ut ensam på kvällen av oro för att utsättas för 
brott]

• F29. Har du själv under de senaste 12 månaderna varit utsatt för att någon 
med avsikt slog, sparkade eller utsatte dig för någon annan typ av fysiskt 
våld som ledde till synliga märken, skador eller smärta? [Ja] 

• F31. Har du själv under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot på ett 
sådant sätt att du blev rädd? [Ja]

• F29 & F31. Minst ett ja-svar på frågorna F29 och F31. 
• F32. Har du själv under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för sexuella 

trakasserier? [Ja]
• F36. Har ditt hushåll under de senaste 12 månaderna utsatts för någon typ 

av stöld? [Ja]
• F29-F34 & F36, F37. Minst ett ja-svar på frågorna F29, F30, F31, F32, F33, 

F34, F36 och F37.

För att också säkerställa att eventuella skillnader är statistiskt signifikanta har så 
kallade t-test genomförts, där enbart de resultat med en statistisk signifikans 
över 95 procent har tagits med. 

I bilden till vänster kan det då utlysas att för staden totalt har små eller insigni-
fikanta skillnader skett på frågorna kring oro och otrygghet. För Farsta har skett 
en ökning gällande F19. Otrygghet utomhus med 50-100 procent medan det för 
bland annat F31. Utsatthet för rån har minskat med 25-50 procent. På liknande 
sett går det att se att stadsdelen Larsboda sticker ut genom att ha förbättrat 
situationen kring otrygghet utomhus, och det med en minskning på 50 procent 
eller mer.
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7.2. Enkelfrågor med nedbrytningar

F3. Fråga: Om du fick välja fritt, skulle du flytta ifrån ditt nuvarande bostadsområde? Svarsalternativ: 
Nej | Ja, p.g.a. otrygghet, mycket brott och ordningsstörningar | Ja, av andra orsaker | Vet ej

Andel i procent som svarat: Ja, p.g.a. otrygghet, mycket brott och ordningsstörningar

OBS! Alla nedbrytningar är för Farsta.
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De flesta frågor som visas i presentationsmaterialet är av typen enkelfråga där 
andelen respondenter som svarat ett visst svarsalternativ redovisas, dels i sin 
helhet för hela Stockholms stad (rosa stapel) men även inom respektive stads-
delsförvaltning (grön stapel). Dessutom redovisas andelar för vissa nedbrytningar 
inom respektive stadsdelsförvaltning: kvinnor, äldre (65-79 år), de som uppgett 
att de har en funktionsnedsättning, utlandsfödda, de som bott i sitt område 
mindre än ett år, de som bott i sitt område mer än 5 år samt de utan fullständig 
gymnasieutbildning (ljusgröna staplar).

I exemplet till vänster går det alltså att utläsa att på frågan: Om du fick välja fritt, 
skulle du flytta ifrån ditt nuvarande bostadsområde? hade respondenterna följan-
de svarsalternativ: 

• Nej
• Ja, p.g.a. otrygghet, mycket brott och ordningsstörningar
• Ja, av andra orsaker
• Vet ej

Det svarsalternativ som lyfts fram av dessa är:

• Ja, p.g.a. otrygghet, mycket brott och ordningsstörningar

Resultatet för hela Stockholms stad i exemplet ovan är således att 6 procent 
skulle vilja flytta ifrån sitt bostadsområde på grund av otrygghet, medan endast 
5 procent i Farsta säger samma sak. Bland de i Farsta som exempelvis har en 
funktionsnedsättning är resultatet 13 procent.

I vissa redovisningar presenteras andelen som har svarat något av flera svarsal-
ternativ (dikotomiseringar). I andra fall kan det i stället för andelen som svarat 
ett visst svarsalternativ på en fråga vara andelen som svarat exempelvis "Ja" på 
minst en av flera frågor (index). Exempel på detta syns nedan, där 22 procent av 
de i Farsta har svarat "Ja" på minst en av frågorna: F29, F30, F31, F32, F33, F34, 
F36 och F37.
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F29-F34 & F36, F37. Fråga: Har ditt hushåll under de senaste 12 månaderna utsatts för…[brott]? 

Andel i procent som svarat ja på minst en av samtliga frågor

OBS! Alla nedbrytningar är för Farsta.
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7.3. Flervals- eller grupperad frågor

Vissa frågor som visas i presentationsmaterialet har varit flervalsfrågor, där res-
pondenten har haft valet att välja flera svarsalternativ samtidigt, eller frågor med 
samma svarsalternativ som har grupperats ihop. Dessa redovisas tillsammans för 
att kunna jämföra svarsalternativen/frågorna mot varandra. Liknande enkelfrågor 
så presenteras resultatet i sin helhet för hela Stockholms stad (rosa stapel) men 
även inom respektive stadsdelsförvaltning (grön stapel). Till skillnad från enkel-
frågorna så har nedbrytningarna inom respektive stadsdelsförvaltning har delats 
upp i två bilder. Den första bilden har nedbrytningarna: kvinnor (ljusgrön stapel), 
äldre (65-79 år) (ljusorange stapel), de som uppgett att de har en funktionsned-
sättning (ljusblå stapel) och utlandsfödda (ljuslila stapel). I den andra bilden visas 
nedbrytningarna: de som bott i sitt område mindre än ett år (ljusgrön stapel), 
de som bott i sitt område mer än 5 år (ljusorange stapel) och de utan fullständig 
gymnasieutbildning (ljusblå stapel).
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F15a-F15j. Fråga: Skyddar du och ditt hushåll bostaden mot brott på något av följande sätt? 
[Flervalsfråga] 

Andel i procent som valt alternativet

OBS! Alla nedbrytningar är för Farsta.
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I exemplet ovan går det alltså att utläsa att på frågan: Skyddar du och ditt hushåll 
bostaden mot brott på något av följande sätt? hade flest valt alternativet Säker-
hetsdörr – både för hela staden och Farsta specifikt. Uppskattningsvis hade runt 
43 procent i Farsta en säkerhetsdörr. Bland nedbrytningarna kan man se att de 
som (i Farsta) har bott i området mindre än ett år i lägre grad ber grannar/bekanta 
att titta till bostaden, jämfört med de som bott i området i mer än 5 år.

F15a-F15j. Fråga: Skyddar du och ditt hushåll bostaden mot brott på något av följande sätt? 
[Flervalsfråga] 

Andel i procent som valt alternativet

OBS! Alla nedbrytningar är för Farsta.
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7.4. Spindeldiagram

F15a-F15j. Fråga: Skyddar du och ditt hushåll bostaden mot brott på något av följande sätt? 
[Flervalsfråga] Andel i procent som valt alternativet
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Flervals- och grupperade frågor redovisas inte enbart likt stapeldiagrammen i 
avsnittet innan utan även som spindeldiagram, där resultaten för respekektive 
stadsdelsförvaltning jämförs mot totalresultatet för Stockholms stad. 

I exemplet ovan går det likt innan att utläsa att det främst är genom att att ha 
en säkerhetsdörr som Farsta-bor skyddar sin bostad mot brott. Det går även i 
exemplet att utläsa att när det gäller Lås på balkongdörr och Lås på vissa fönster 

är andelen högre för de i Farsta jämfört med Stockholm överlag. Detta då den 
rosa linjen som representerar Stockholms stad för dessa frågor ligger innanför 
den gröna linjen, som i sin tur representerar stadsdelsförvaltningen (Farsta).

7.5. Historiska serier

F3. Fråga: Om du fick välja fritt, skulle du flytta ifrån ditt nuvarande bostadsområde? Svarsalternativ: 
Nej | Ja, p.g.a. otrygghet, mycket brott och ordningsstörningar | Ja, av andra orsaker | Vet ej*

Andel i procent som svarat: Ja, p.g.a. otrygghet, mycket brott och ordningsstörningar

Stadsdel

* Svarsalternativen var tidigare år i en annan ordning.
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För i stort sett samtliga frågor redovisas respektive fråga (utöver genom stapel-
diagram med nedbrytningar) med två stapeldiagram innehållande historisk data, 
nedbrutet på stadsdelsförvaltningar eller stadsdelar. Det första är uppdelat på 
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Stockholms stad samt alla stadsdelsförvaltningar medan det andra diagrammet är 
uppdelat på Stockholms stad, respektive stadsdelsförvaltning samt de stadsdelar 
som ingår i stadsdelsförvaltningen. Båda diagrammen innehåller historisk data så 
långt bakåt det går, som mest från 2008, och får gradvis en mörkare färg. Vissa 
år finns det enbart data för nuvarande år och redovisar därmed ingen historisk 
utveckling men däremot uppdelningar på stadelsförvaltning och stadsdel. 

I exemplet ovan kan det utläsas att på frågan: Om du fick välja fritt, skulle du 
flytta ifrån ditt nuvarande bostadsområde? hade andelen som svarat: 
Ja, p.g.a. otrygghet, mycket brott och ordningsstörningar ökat för totalresultatet 
i Stockholms stad fram till år 2017 för att sedan återgå något, från fyra procent 
mellan åren 2008-2014 till 8 procent år 2017 och 6 procent år 2020. 

Liksom för enkelfrågor med nedbrytningar så presenteras ibland andelen som be-
svarat något av flera svarsalternativ (dikotomiseringar) eller index av flera frågor. 

7.6. Korstabeller

För att jämföra hur oro för brott skiljer sig mellan diverse grupper har några 
korstabeller tagits fram, där oro för brott baseras på fråga F18. Känner du oro för 
att bli utsatt för ett brott av något slag i ditt bostadsområde? Dessa jämförs dels 
mot hela stadens resultat samt att två av fyra värden även jämförs med historisk 
data när det är möjligt.

I exemplet till höger ställs detta mot de som har hört talas om brott det senaste 
året eller ej. För tabellerna överst summerar raderna till 100 procent och kan 
därmed tolkas som att av de som har hört talas om brott är 59 procent oroliga 
för brott, med endast 36 procent av de som inte har hört talas om brott är det. 
Respektive värden för staden är 57 procent och 29 procent. 

Det går även att utläsa att andelen som har hört talas om brott och inte är oroliga 
är relativt likt 2017 års resultat, 42 procent respektive 41 procent. Andelen som 
däremot ej har hört talas om brott och är oroliga har ökat från år 2017, från 29 
procent till 36 procent.

Specifika samband: Oro för brott/Hört talas om brott

Orolig för 
brott*

Ej orolig för 
brott*

Hört talas 
om brott** 59% 41%

Ej hört talas 
om brott** 36% 64%

Orolig för 
brott*

Ej orolig för 
brott*

Hört talas 
om brott** 57% 43%

Ej hört talas 
om brott** 29% 71%

Staden totaltFarsta

2017 2020

Andel som har hört talas om brott och 
inte är oroliga 42% 41%

Andel om ej hört talas om brott och är
oroliga 29% 36%

* F18. Känner du oro för att bli utsatt för ett brott av något slag i ditt bostadsområde? [Ja, varje eller nästan varje dag | Ja, någon gång 
i veckan | Ja, någon gång i månaden | Ja, några gånger under året | Nej aldrig]
** F22. Har du under det senaste året hört talas om något brott, t.ex. inbrott, bilrelaterade brott eller skadegörelse, som begåtts i ditt 
bostadsområde eller i anknytning till detta? [Det begås inga brott i vårt bostadsområde och dess närhet | Nej | Ja, ett brott | Ja, flera brott]

Ytterligare en typ av korstabell som förekommer i presentationsmaterialet är den 
kring trygghetsfrämjande orsaker, som syftar till att se om respondenter upplever 
att de problem som finns åtgärdas. De områden som jämförs är: klotter, skade-
görelse, nedskräpning och dålig belysning. De baseras på frågorna F27b-F27e. 
Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde 
eller i anknytning till detta? samt F28a-F28d. Fråga: I mitt bostadsområde... 
[åtgärdas problem].
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Trygghetsfrämjande åtgärder: Farsta

För att kartlägga vilka ordningsproblem som åtgärdas eller ej har följande fyra ordningsproblem 
klassats utifrån respondenternas svar: dels om de upplever kategorin som ett problem i stor 
utsträckning, dels om det åtgärdas. 

F27b-F27e & F28a-F28d. Fråga: Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt 
bostadsområde eller i anknytning till detta? & I mitt bostadsområde... [åtgärdas problem].

Problem i stor 
utsträckning och 

åtgärdas ej

Problem i stor 
utsträckning men 

åtgärdas

Problem i stor 
utsträckning, vet ej 

om det åtgärdas

Inte ett problem i 
stor utsträckning

Klotter 5% 5% 1% 89%

Skadegörelse 4% 4% 1% 92%

Nedskräpning 11% 9% 0% 80%

Mörka områden och dålig belysning 14% 5% 0% 81%

Minst en av ovanstående 25% - - -

Problem i stor utsträckning definieras som att respondenten på problemfrågan har svarat: Ja, i stor utsträckning
Om problemet åtgärdas definieras som att respondenten på åtgärdsfrågan har svarat: Stämmer ganska bra | Stämmer helt

I exemplet ovan går det att utläsa att när det gäller exempelvis klotter så upplever 
cirka 5 procent att det är ett stort problem som inte åtgärdas, medan samma 
andel för dålig belysning är 14 procent. Det går även att se att även om 11 
procent anser att nedskräpning är ett stort problem som inte åtgärdas, medan 
9 procent faktiskt anser att det åtgärdas. Sammantaget är det 25 procent som 
anser att det finns minst ett stort problem som inte åtgärdas av dessa fyra 
kategorier.

7.7. Punktdiagram

I presentationsmaterialet finns det även tre typer av punktdiagram. Dessa syftar 
till att placera ut stadsdelsförvaltningars och stadsdelars resultat inom två frågor 
på olika axlar för att försöka se om det finns samband mellan dem.

Förhållande mellan ordningsproblem i lokalområdet och 
hantering av problem i området [Stadsdelsområden]

Bromma

Enskede-Årsta-Vantör

FarstaHägersten-Älvsjö

Hässelby-Vällingby

Kungsholmen

Norrmalm

Skarpnäck

Södermalm

Östermalm

I det första punktdiagrammet ovan ställs, likt korstabellen precis innan, stora 
ordningsproblem mot om de åtgärdas – minst ett av de fyra områdena: klotter, 
skadegörelse, nedskräpning och dålig belysning. Den horisontella axeln går från 
en hög andel som anser att ordningsproblem hanteras på vänster sida till en hög 
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andel som anser att det inte gör det på höger sida. På den vertikala axeln går det 
från hög andel som anser att graden av ordningsproblem är till nedertill till en hög 
andel som anser att graden är hög ovantill. Det föredragna är därmed att vara 
i det gröna området, då det innebär att det finns låg grad av ordningsproblem, 
men att dessa åtgärdas. I motsats representerar det röda området att graden av 
ordningsproblem är hög och åtgärdas ej.

Förhållande mellan ordningsproblem i lokalområdet* och 
kollektiv förmåga** [Stadsdelsförvaltning]

* F27a-F27q. Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Andelen som 
svarat följande på minst en av frågorna: Ja, i stor utsträckning 
** F6a-F6g. Instämmer du eller instämmer du inte i följande påståenden om ditt bostadsområde? Index av samtliga frågor, mellan 0 och 
100 [0 respektive 7 instämmanden], av de som svarat: Instämmer helt och fullt | Instämmer delvis

Bromma

Enskede-Årsta-VantörFarsta

Hägersten-Älvsjö

Hässelby-VällingbyKungsholmen
Norrmalm

Rinkeby-Kista
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I punktdiagrammet ovan ställs kollektiv förmåga mot grad av ordningsproblem, 
där den sistnämnda definieras något annorlunda från tidigare korstabell och 
punktdiagram – nu med andelen som svarat "Ja, i stor utsträckning" på minst 

en av 17 frågor F27a-F27q – med högre andel som anser att det finns minst ett 
stort problem till höger. Kollektiv förmåga definieras av ett index av sju frågor: 
F6a-F6g. Instämmer du eller instämmer du inte i följande påståenden om ditt 
bostadsområde? [Instämmer helt och fullt eller Instämmer delvis]. 

I exemplet till vänster går det att se att ordningsproblem är negativt korrelerat 
med kollektiv förmåga – de stadsdelsförvaltningar som har högre grad av ord-
ningsproblem tenderar att också ha lägre grad av kollektiv förmåga. Detta visas 
genom den streckade regressionslinje som representerar förhållandet mellan de 
två variablerna. 
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Förhållande mellan ordningsproblem i lokalområdet* och 
informell social kontroll** [Stadsdelsförvaltning]

* F27a-F27q. Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta? Andelen som 
svarat följande på minst en av frågorna: Ja, i stor utsträckning 
** F7a-F7e. Om följande händelser skulle inträffa i ditt bostadsområde, hur sannolikt är det att de som bor i området skulle göra någonting 
åt det? Index av samtliga frågor, mellan 0 och 100 [0 respektive 5 instämmanden], av de som svarat: Mycket sannolikt | Ganska sannolikt
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Liknande förra punktdiagrammet ställs ordningsproblem mot en annan variabel i 
den sista av punktdiagrammen, nu mot informell social kontroll – som definieras 
av ett index av fem frågor rörande just detta: F7a-F7e. Instämmer du eller instäm-
mer du inte i följande påståenden om ditt bostadsområde? [Mycket sannolikt eller 
Ganska sannolikt].

Likt innan går det att utläsa en negativ korrelation mellan graden av ordningspro-
blem och informell social kontroll – de stadsdelsförvaltningar som har hög grad av 
ordningsproblem tenderar att ha lägre grad av informell social kontroll. 

7.8. Vem är orolig?

För att kartlägga vem som är orolig inför att vistas på vissa platser har en 
sambandsmodell skapats. Modellen försöker förklara hur oron påverkas utifrån 
medborgarens demografi. Det vill säga, vilken förhöjd risk för oro olika grupper 
har, kontrollerat för övriga faktorer. Modellen är logistisk regression och bygger på 
svar från staden totalt. 

Som beroende variabler används F20. Hur trygg eller otrygg känner du dig i ditt 
bostadsområde? Då logistisk regression tittar på två möjliga utfall har variabeln 
delats utifrån:

0 = Trygg, mycket trygg
1= Ganska otrygg, otrygg, mycket otrygg
Som förklarande variabler har följande variabler använts:

Registervariabler
- Ålder
- Kön
- Födelseland
- Invandringsår
- Civilstånd
- Civilstånd

Frågor
F51. Upplever du att du har någon form av funktionsnedsättning?
F49. Vilken form av skolutbildning har du?
F48.Är någon av dina föräldrar födda utomlands?
F50. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
F2. Hur länge har du bott i ditt nuvarande bostadsområde?

Regressionsanalys används för att analysera samband mellan en beroende vari-
abel och olika bakgrundsvariabler. Analysen besvarar vad som medverkar till att 
förklara variationer i den beroende variabeln, i det här fallet otrygghet. Eftersom 
den beroende variabeln här kan anta två värden, används logistisk regression.
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De förklarande variablerna har kodats så att olika grupper lätt kan jämföras. För 
kön är exempelvis män referensgrupp och resultatet presenteras för kvinnor. 
Enbart förklarande variabler som har ett samband med trygghet och som stärker 
modellens förklaringsgrad har inkluderats. Olika kodningar av de förklarande vari-
ablerna har testats för att bäst förklara otrygghet. Modellen som slutligen använts 
består av följande förklarande variabler
- Bott i området mindre än 1 år
- Funktionsnedsättning
- Kvinna
- Studerat på universitet
- Båda föräldrarna är utlandsfödda
- Under 25 år
- Bor i hyresrätt
- Född utanför norden

För att underlätta tolkning av resultatet är koefficienten i resultatet tolkad i termer 
av sannolikhet. Resultatet ska därmed exempelvis för kvinnor tolkas som den 
skattade ökande sannolikheten att en kvinna tillhör gruppen som är otrygg i jäm-
förelse med män, kontrollerat för de övriga variablerna i modellen. De skattade 
sannolikheterna för otrygghet på individnivå har därefter summerats till stads-
delsnivå och stadsdelsområdesnivå. Resultatet ger en indikation på vilken nivå 
av otrygghet som förväntas baserat på de förklarande variablerna i förhållande till 
den skattade otryggheten.

Vem är orolig?

För att kartlägga vem som är orolig inför att vistas på vissa platser har en sambandsmodell skapats. 
Modellen försöker förklara hur oron påverkas utifrån medborgarens demografi. Det vill säga, vilken 
förhöjd risk för oro olika grupper har, kontrollerat för övriga faktorer. Modellen är logistisk regression 
och bygger på svar från staden totalt. Modellen förklaras mer i den tekniska rapporten. 

Ökad sannolikhet 
för oro*

Andel som tillhör 
gruppen

Bott i området mindre än 1 år -22% 7%

Har funktionsnedsättning 20% 12%

Kvinna 48% 56%

Har universitetsutbildning -23% 57%

Båda föräldrarna är utlandsfödda 35% 22%

Under 25 år -20% 8%

Bor i hyresrätt 63% 33%

Född utanför Norden 32% 24%

* F20. Hur trygg eller otrygg känner du dig i ditt bostadsområde? [Mycket trygg | Trygg| Ganska otrygg | Otrygg | Mycket otrygg]

I exemplet ovan går det exempelvis att utläsa att enligt modellen har kvinnor som 
grupp 48 procent större osannolikhet att uppge att de känner sig otrygga i sitt 
bostadsområde jämfört med män, när man kontrollerar för faktorerna beskrivna 
ovan. Det vill säga, kvinnor är generellt sett mer otrygga även när man betraktar 
andra potentiella orsaker till otrygghet som ålder, utbildningsnivå och så vidare.
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Förväntat resultat: Stadsdelsförvaltning
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Andel otrygga Förväntad andel

Genom att använda den logistiska regressionen kan olika stadsdelsförvaltningars 
och stadsdelars förväntade otrygghet predikteras för att få en bild av förväntat 
resultat i förhållande till faktiskt resultat. Det förväntade resultatet visar hur 
otryggheten skulle se ut om modellen förklarade hela variationen i otrygghet. Om 
andelen otrygga exempelvis är fler än det förväntade resultatet innebär det att 
det finns en variation i resultatet som inte förklaras genom demografi.

I exemplet ovan går det exempelvis att se att Skärholmen har en förväntad 
andel otrygga på runt 18 procent men drygt 30 procent faktisk otrygghet – vilket  
innebär att det finns faktorer i stadsdelsförvaltningen som inte förklaras av 
modellen som drar upp otryggheten för de i Skärholmen.

7.9. Kartor

I slutet av rapporterna presenteras kartor indelade i basområden, där svarsalter-
nativ kopplat till otrygghet har markerats ut med percentiler. Jämförelsen görs 
för aggregerade värden över alla år som data finns, mellan alla basområden i 
stadsdelsområdet. 

Då negativa svarsalternativ har markerats ut blir tolkningen att ju högre percentil 
basområdena är desto större (relativa) problem finns i basområdet. De basområ-
den som understiger medianvärdet för staden markeras med vit färg, medan de 
med högre andel problem får en allt starkare markering i lila färg. De basområden 
som har mindre än 40 svar markeras med gråa, diagonala streck.

Percentiler: Vid användning av percentiler delas ett material/resultat in i 100 delar 
– percentiler – från det lägsta till det högsta värdet. Den 10:e percentilen beskri-
ver exempelvis det gränsvärde som skiljer de tio procent med lägst resultat från 
resten av gruppen, medan 50:e percentilen skiljer den hälft med lägst resultat 
från den med högst (även kallad medianvärde). 

F19. Fråga: Om du går ut ensam sent en kväll i området du bor i, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort 
sett aldrig ut ensam på kvällarna? [Percentil: Basområden Stockholms stad, 2008-2020-års värden]

Andelen som svarat: Mycket otrygg | Går ej ut ensam på kvällen av oro för att utsättas för brott
Svarsalternativ: Mycket trygg | Ganska trygg | Ganska otrygg | Mycket otrygg | Går ej ut ensam på kvällen av oro för att utsättas för 
brott | Går ej ut ensam på kvällen av andra orsaker
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* Ej fullständiga veckor

BILAGA 1
Tabell 41. Inflödesstatistik per vecka, inklusive dubbletter (16-79 samt 79+ år)

Vecka Webbsvar Papperssvar Totalt

12* 3 975 146 4 121

13 2 645 1595 4 240

14 829 3 073 3 902

15 1 122 981 2 103

16 403 748 1 151

17 602 899 1 501

18 264 670 934

19 153 353 506

20 520 548 1 068

21 210 438 648

22 223 290 513

23* 49 85 134
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Datum Webbsvar Papperssvar Totalt

2020-03-16 346 17 363

2020-03-17 725 37 762

2020-03-18 908 34 942

2020-03-19 959 28 987

2020-03-20 627 23 650

2020-03-21 410 7 417

2020-03-22 362 3 365

2020-03-23 500 5 505

2020-03-24 487 5 492

2020-03-25 444 353 797

2020-03-26 407 614 1 021

2020-03-27 223 612 835

2020-03-28 222 3 225

2020-03-29 241 2 243

2020-03-30 166 768 934

2020-03-31 124 1 236 1 360

2020-04-01 104 491 595

2020-04-02 80 294 374

2020-04-03 53 282 335

2020-04-04 61 0 61

2020-04-05 87 0 87

2020-04-06 203 272 475

2020-04-07 96 283 379

2020-04-08 488 225 713

2020-04-09 145 198 343

2020-04-10 67 2 69

2020-04-11 36 1 37

2020-04-12 53 2 55

2020-04-13 61 1 62

Datum Webbsvar Papperssvar Totalt

2020-04-14 31 116 147

2020-04-15 24 229 253

2020-04-16 65 110 175

2020-04-17 92 290 382

2020-04-18 77 0 77

2020-04-19 59 0 59

2020-04-20 164 42 206

2020-04-21 110 850 960

2020-04-22 100 3 103

2020-04-23 60 1 61

2020-04-24 47 1 48

2020-04-25 62 2 64

2020-04-26 68 1 69

2020-04-27 68 179 247

2020-04-28 30 264 294

2020-04-29 30 139 169

2020-04-30 24 87 111

2020-05-01 24 0 24

2020-05-02 20 0 20

2020-05-03 29 0 29

2020-05-04 26 66 92

2020-05-05 11 168 179

2020-05-06 14 53 67

2020-05-07 13 52 65

2020-05-08 32 14 46

2020-05-09 28 0 28

2020-05-10 48 0 48

2020-05-11 92 26 118

2020-05-12 108 74 182

Datum Webbsvar Papperssvar Totalt

2020-05-13 110 146 256

2020-05-14 86 136 222

2020-05-15 48 165 213

2020-05-16 28 1 29

2020-05-17 44 0 44

2020-05-18 42 126 168

2020-05-19 46 127 173

2020-05-20 12 184 196

2020-05-21 26 0 26

2020-05-22 14 1 15

2020-05-23 26 0 26

2020-05-24 21 0 21

2020-05-25 22 132 154

2020-05-26 8 99 107

2020-05-27 11 0 11

2020-05-28 125 38 163

2020-05-29 26 21 47

2020-05-30 10 0 10

2020-05-31 20 2 22

2020-06-01 10 25 35

2020-06-02 3 32 35

2020-06-03 4 25 29

2020-06-04 9 0 9

2020-06-05 3 1 4

Tabell 42. Inflödesstatistik per dag, inklusive dubbletter (16-79 samt 79+ år) 
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BILAGA 2
Tabell 43. Stratifiering, urval och antal svar per stratum (16-79 år)

Stadsdelsför- 
valtning

Stadsdel
Popula-

tion
Urval Svar

Svars- 
frekvens

Södermalm 10101 - Storkyrkan 2 633 245 128 52%

Norrmalm 10102 - Klara 1 565 256 116 45%

Norrmalm 10103 - Jakob 242 213 89 42%

Norrmalm 11101 - Södra Johannes 1 785 276 133 48%

Norrmalm 11102 - Norra Johannes 8 136 299 160 54%

Norrmalm 11201 - Södra Adolf Fredrik 3 734 255 135 53%

Norrmalm 11202 - Norra Adolf Fredrik 3 561 278 134 48%

Norrmalm 11301 - Gustav Vasa 12 320 282 179 63%

Norrmalm 11401 - Östra Matteus 11 101 250 136 54%

Norrmalm 11402 - Västra Matteus 13 825 287 162 56%

Norrmalm 12101 - Engelbrekts k:a 9 781 251 137 55%

Östermalm 12102 - Tekniska Högskolan 3 993 324 148 46%

Östermalm 12103 - Universitetet 3 724 426 119 28%

Östermalm 12104 - Hjorthagen-Värtahamnen 6 489 267 144 54%

Östermalm 12201 - Hedvig Eleonora 9 173 278 128 46%

Östermalm 12301 - Oscars k:a 12 724 273 151 55%

Östermalm 12302 - Djurgården 674 242 120 50%

Östermalm 12303 - Gärdet 17 917 262 127 48%

Kungsholmen 13101 - Kungsholm 16 517 237 145 61%

Kungsholmen 13201 - Östra S:t Göran 14 099 267 144 54%

Kungsholmen 13202 - Marieberg 2 546 227 137 60%

Kungsholmen 13203 - Stadshagen 6 941 266 138 52%

Kungsholmen 13204 - Kristineberg 6 278 264 130 49%

Kungsholmen 13205 - Fredhäll 4 650 266 144 54%

Kungsholmen 13301 - Lilla Essingen 4 158 272 137 50%

Kungsholmen 13302 - Stora Essingen 3 571 235 132 56%

Södermalm 14101 - Mariatorget 12 453 255 144 56%

Södermalm 14102 - Södra Station 3 853 242 140 58%

Södermalm 14201 - Norra Högalid 11 893 301 170 56%

Södermalm 14202 - Mellersta Högalid 8 828 265 147 55%

Stadsdelsför- 
valtning

Stadsdel
Popula-

tion
Urval Svar

Svars- 
frekvens

Södermalm 14203 - Södra Högalid 3 358 233 136 58%

Södermalm 14204 - Reimersholme-Långhol-
men

1 993 202 139 69%

Södermalm 14301 - Västra Katarina 11 705 256 143 56%

Södermalm 14302 - Östra Katarina 18 023 258 125 48%

Södermalm 14401 - Norra Sofia 6 890 315 171 54%

Södermalm 14402 - Södra Sofia 9 627 255 157 62%

Södermalm 14403 - Södra Hammarbyhamnen 14 398 296 179 60%

Hägersten-Älvsjö 21101 - Aspudden 7 184 272 148 54%

Hägersten-Älvsjö 21102 - Gröndal 6 916 267 171 64%

Hägersten-Älvsjö 21103 - Hägersten 7 481 259 147 57%

Hägersten-Älvsjö 21105 - Hägerstensåsen 6 066 315 155 49%

Hägersten-Älvsjö 21106 - Liljeholmen 11 628 240 142 59%

Hägersten-Älvsjö 21107 - Midsommarkransen 9 449 269 156 58%

Hägersten-Älvsjö 21108 - Mälarhöjden 3 195 243 148 61%

Hägersten-Älvsjö 21109 - Västberga 5 155 299 180 60%

Hägersten-Älvsjö 21201 - Fruängen 7 533 300 157 52%

Hägersten-Älvsjö 21202 - Herrängen 2 631 216 144 67%

Hägersten-Älvsjö 21203 - Liseberg 1 027 224 139 62%

Hägersten-Älvsjö 21204 - Långbro 5 478 245 149 61%

Hägersten-Älvsjö 21205 - Långsjö 2 064 218 124 57%

Hägersten-Älvsjö 21206 - Solberga 8 477 266 130 49%

Hägersten-Älvsjö 21207 - Västertorp 5 938 304 168 55%

Hägersten-Älvsjö 21208 - Älvsjö 1 108 241 131 54%

Hägersten-Älvsjö 21209 - Örby Slott 1 516 230 119 52%

Enskede-Årsta-Vantör 21210 - Östberga 4 472 306 120 39%

Enskede-Årsta-Vantör 21301 - Bandhagen 5 217 301 153 51%

Enskede-Årsta-Vantör 21302 - Högdalen 7 856 292 141 48%

Enskede-Årsta-Vantör 21303 - Rågsved 9 081 330 121 37%

Enskede-Årsta-Vantör 21304 - Stureby 6 122 265 146 55%

Enskede-Årsta-Vantör 21305 - Örby 4 155 244 145 59%

Enskede-Årsta-Vantör 21306 - Hagsätra 7 414 339 138 41%
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Stadsdelsför- 
valtning

Stadsdel
Popula-

tion
Urval Svar

Svars- 
frekvens

Enskede-Årsta-Vantör 21401 - Enskedefältet 1 147 207 123 59%

Enskede-Årsta-Vantör 21402 - Enskede Gård 2 322 245 138 56%

Enskede-Årsta-Vantör 21403 - Gamla Enskede 8 448 275 141 51%

Enskede-Årsta-Vantör 21406 - Johanneshov 5 788 335 151 45%

Enskede-Årsta-Vantör 21408 - Årsta 15 313 285 159 56%

Skarpnäck 21501 - Björkhagen 5 316 242 142 59%

Skarpnäck 21502 - Enskededalen 1 966 226 134 59%

Skarpnäck 21504 - Hammarbyhöjden 8 555 273 140 51%

Skarpnäck 21505 - Kärrtorp 3 721 274 160 58%

Skarpnäck 21506 - Orhem 62 58 23 40%

Skarpnäck 21507 - Skarpnäcks Gård 8 501 282 161 57%

Skarpnäck 21508 - Bagarmossen 8 974 281 143 51%

Farsta 21601 - Fagersjö 2 190 310 139 45%

Farsta 21602 - Farsta 10 958 295 143 48%

Farsta 21603 - Farsta Strand 4 032 259 123 47%

Farsta 21605 - Gubbängen 4 738 295 155 53%

Farsta 21606 - Hökarängen 7 661 297 146 49%

Farsta 21607 - Larsboda 1 952 238 126 53%

Farsta 21608 - Sköndal 6 988 261 151 58%

Farsta 21609 - Svedmyra 2 569 313 174 56%

Farsta 21610 - Tallkrogen 3 503 242 137 57%

Skärholmen 21701 - Bredäng 8 179 328 145 44%

Skärholmen 21702 - Sätra 5 702 364 163 45%

Skärholmen 21703 - Skärholmen 6 610 360 127 35%

Skärholmen 21704 - Vårberg 7 686 333 113 34%

Bromma 22101 - Abrahamsberg 2 762 248 129 52%

Bromma 22102 - Beckomberga 3 976 285 160 56%

Bromma 22103 - Blackeberg 7 064 280 123 44%

Bromma 22104 - Bromma Kyrka 1 892 226 132 58%

Bromma 22105 - Bällsta 575 206 105 51%

Bromma 22106 - Eneby 639 199 119 60%

Bromma 22107 - Mariehäll 6 608 318 159 50%

Bromma 22108 - Norra Ängby 4 118 242 142 59%

Bromma 22109 - Riksby 3 769 294 160 54%

Stadsdelsför- 
valtning

Stadsdel
Popula-

tion
Urval Svar

Svars- 
frekvens

Bromma 22111 - Södra Ängby 1 249 207 149 72%

Bromma 22112 - Ulvsunda Industriområde 2 391 272 132 49%

Bromma 22113 - Åkeshov 773 223 120 54%

Bromma 22114 - Åkeslund 2 895 267 142 53%

Bromma 22201 - Alvik 1 264 224 140 63%

Bromma 22202 - Höglandet 1 033 219 125 57%

Bromma 22203 - Nockeby 2 173 211 139 66%

Bromma 22204 - Nockebyhov 2 252 230 124 54%

Bromma 22205 - Olovslund 410 178 105 59%

Bromma 22206 - Smedslätten 1 822 248 142 57%

Bromma 22207 - Stora Mossen 1 191 211 125 59%

Bromma 22208 - Traneberg 6 156 256 151 59%

Bromma 22209 - Ulvsunda 2 066 261 143 55%

Bromma 22210 - Ålsten 2 392 223 126 57%

Bromma 22211 - Äppelviken 1 443 225 142 63%

Hässelby-Vällingby 22301 - Grimsta 3 576 304 124 41%

Hässelby-Vällingby 22302 - Kälvesta 3 291 245 134 55%

Hässelby-Vällingby 22303 - Nälsta 3 548 255 157 62%

Hässelby-Vällingby 22304 - Råcksta 7 446 329 166 50%

Hässelby-Vällingby 22305 - Vinsta 3 455 302 139 46%

Hässelby-Vällingby 22306 - Vällingby 6 596 282 133 47%

Spånga-Tensta 22401 - Bromsten 4 670 279 145 52%

Spånga-Tensta 22402 - Flysta 1 752 242 138 57%

Spånga-Tensta 22404 - Lunda 98 91 44 48%

Rinkeby-Kista 22405 - Rinkeby 11 718 409 104 25%

Spånga-Tensta 22406 - Solhem 6 657 258 124 48%

Spånga-Tensta 22407 - Sundby 1 787 270 135 50%

Spånga-Tensta 22408 - Tensta 13 894 397 135 34%

Hässelby-Vällingby 22501 - Hässelby Gård 8 990 367 129 35%

Hässelby-Vällingby 22502 - Hässelby Strand 6 313 303 147 49%

Hässelby-Vällingby 22503 - Hässelby Villastad 13 499 260 139 53%

Rinkeby-Kista 22601 - Akalla 7 140 321 143 45%

Rinkeby-Kista 22602 - Husby 8 970 324 100 31%

Rinkeby-Kista 22603 - Kista 10 596 366 154 42%
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Tabell 44. Stratifiering, urval och antal svar per stratum (79+ år)
Stadsdelsför- 

valtning
Stadsdel

Popula-
tion

Urval Svar
Svars- 

frekvens

Södermalm 10101 - Storkyrkan 118 15 8 53%

Norrmalm 10102 - Klara 62 17 12 71%

Norrmalm 10103 - Jakob 6 2 1 50%

Norrmalm 11101 - Södra Johannes 102 21 7 33%

Norrmalm 11102 - Norra Johannes 413 64 33 52%

Norrmalm 11201 - Södra Adolf Fredrik 122 32 21 66%

Norrmalm 11202 - Norra Adolf Fredrik 91 20 13 65%

Norrmalm 11301 - Gustav Vasa 616 76 47 62%

Norrmalm 11401 - Östra Matteus 398 64 43 67%

Norrmalm 11402 - Västra Matteus 528 57 42 74%

Norrmalm 12101 - Engelbrekts k:a 601 59 38 64%

Östermalm 12102 - Tekniska Högskolan 125 22 4 18%

Östermalm 12103 - Universitetet 41 5 3 60%

Östermalm 12104 - Hjorthagen-Värtahamnen 103 23 16 70%

Östermalm 12201 - Hedvig Eleonora 583 72 44 61%

Östermalm 12301 - Oscars k:a 1 109 84 52 62%

Östermalm 12302 - Djurgården 68 22 14 64%

Östermalm 12303 - Gärdet 1 308 80 42 53%

Kungsholmen 13101 - Kungsholm 988 71 44 62%

Kungsholmen 13201 - Östra S:t Göran 694 70 37 53%

Kungsholmen 13202 - Marieberg 279 56 39 70%

Kungsholmen 13203 - Stadshagen 127 23 14 61%

Kungsholmen 13204 - Kristineberg 147 37 26 70%

Kungsholmen 13205 - Fredhäll 250 48 31 65%

Kungsholmen 13301 - Lilla Essingen 94 21 16 76%

Kungsholmen 13302 - Stora Essingen 127 34 25 74%

Södermalm 14101 - Mariatorget 554 39 24 62%

Södermalm 14102 - Södra Station 150 20 15 75%

Södermalm 14201 - Norra Högalid 618 38 22 58%

Södermalm 14202 - Mellersta Högalid 501 31 14 45%

Södermalm 14203 - Södra Högalid 293 38 26 68%

Stadsdelsför- 
valtning

Stadsdel
Popula-

tion
Urval Svar

Svars- 
frekvens

Södermalm 14204 - Reimersholme-Långhol-
men

174 24 15 63%

Södermalm 14301 - Västra Katarina 802 36 20 56%

Södermalm 14302 - Östra Katarina 555 44 35 80%

Södermalm 14401 - Norra Sofia 266 22 14 64%

Södermalm 14402 - Södra Sofia 629 38 30 79%

Södermalm 14403 - Södra Hammarbyhamnen 285 23 13 57%

Hägersten-Älvsjö 21101 - Aspudden 190 23 16 70%

Hägersten-Älvsjö 21102 - Gröndal 273 59 43 73%

Hägersten-Älvsjö 21103 - Hägersten 408 46 28 61%

Hägersten-Älvsjö 21105 - Hägerstensåsen 189 30 19 63%

Hägersten-Älvsjö 21106 - Liljeholmen 343 51 30 59%

Hägersten-Älvsjö 21107 - Midsommarkransen 182 34 14 41%

Hägersten-Älvsjö 21108 - Mälarhöjden 130 27 20 74%

Hägersten-Älvsjö 21109 - Västberga 63 14 7 50%

Hägersten-Älvsjö 21201 - Fruängen 567 47 28 60%

Hägersten-Älvsjö 21202 - Herrängen 89 38 25 66%

Hägersten-Älvsjö 21203 - Liseberg 222 78 42 54%

Hägersten-Älvsjö 21204 - Långbro 335 89 62 70%

Hägersten-Älvsjö 21205 - Långsjö 75 32 27 84%

Hägersten-Älvsjö 21206 - Solberga 364 82 44 54%

Hägersten-Älvsjö 21207 - Västertorp 337 32 22 69%

Hägersten-Älvsjö 21208 - Älvsjö 23 15 9 60%

Hägersten-Älvsjö 21209 - Örby Slott 67 27 14 52%

Enskede-Årsta-Vantör 21210 - Östberga 184 32 19 59%

Enskede-Årsta-Vantör 21301 - Bandhagen 231 26 13 50%

Enskede-Årsta-Vantör 21302 - Högdalen 453 47 26 55%

Enskede-Årsta-Vantör 21303 - Rågsved 353 33 10 30%

Enskede-Årsta-Vantör 21304 - Stureby 331 32 16 50%

Enskede-Årsta-Vantör 21305 - Örby 143 28 19 68%

Enskede-Årsta-Vantör 21306 - Hagsätra 411 34 23 68%

Enskede-Årsta-Vantör 21401 - Enskedefältet 17 7 5 71%

Enskede-Årsta-Vantör 21402 - Enskede Gård 65 15 12 80%

Enskede-Årsta-Vantör 21403 - Gamla Enskede 398 41 17 41%
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Stadsdelsför- 
valtning

Stadsdel
Popula-

tion
Urval Svar

Svars- 
frekvens

Enskede-Årsta-Vantör 21406 - Johanneshov 180 15 6 40%

Enskede-Årsta-Vantör 21408 - Årsta 665 49 29 59%

Skarpnäck 21501 - Björkhagen 183 58 34 59%

Skarpnäck 21502 - Enskededalen 115 39 18 46%

Skarpnäck 21504 - Hammarbyhöjden 283 62 30 48%

Skarpnäck 21505 - Kärrtorp 193 59 31 53%

Skarpnäck 21506 - Orhem 5 - - -

Skarpnäck 21507 - Skarpnäcks Gård 249 69 44 64%

Skarpnäck 21508 - Bagarmossen 348 79 49 62%

Farsta 21601 - Fagersjö 84 22 14 64%

Farsta 21602 - Farsta 849 58 36 62%

Farsta 21603 - Farsta Strand 430 57 33 58%

Farsta 21605 - Gubbängen 160 35 19 54%

Farsta 21606 - Hökarängen 345 51 26 51%

Farsta 21607 - Larsboda 146 31 12 39%

Farsta 21608 - Sköndal 697 64 30 47%

Farsta 21609 - Svedmyra 101 17 6 35%

Farsta 21610 - Tallkrogen 124 25 13 52%

Skärholmen 21701 - Bredäng 391 99 58 59%

Skärholmen 21702 - Sätra 402 89 37 42%

Skärholmen 21703 - Skärholmen 463 100 49 49%

Skärholmen 21704 - Vårberg 256 72 46 64%

Bromma 22101 - Abrahamsberg 101 16 11 69%

Bromma 22102 - Beckomberga 294 30 17 57%

Bromma 22103 - Blackeberg 468 34 20 59%

Bromma 22104 - Bromma Kyrka 85 15 7 47%

Bromma 22105 - Bällsta 9 - - -

Bromma 22106 - Eneby 13 2 1 50%

Bromma 22107 - Mariehäll 35 3 3 100%

Bromma 22108 - Norra Ängby 92 18 11 61%

Bromma 22109 - Riksby 113 18 8 44%

Bromma 22111 - Södra Ängby 52 10 10 100%

Bromma 22112 - Ulvsunda Industriområde 77 11 6 55%

Bromma 22113 - Åkeshov 13 1 1 100%

Stadsdelsför- 
valtning

Stadsdel
Popula-

tion
Urval Svar

Svars- 
frekvens

Bromma 22114 - Åkeslund 232 20 17 85%

Bromma 22201 - Alvik 81 14 9 64%

Bromma 22202 - Höglandet 55 9 4 44%

Bromma 22203 - Nockeby 213 32 16 50%

Bromma 22204 - Nockebyhov 339 28 18 64%

Bromma 22205 - Olovslund 12 5 2 40%

Bromma 22206 - Smedslätten 106 16 10 63%

Bromma 22207 - Stora Mossen 62 8 1 13%

Bromma 22208 - Traneberg 336 31 17 55%

Bromma 22209 - Ulvsunda 71 12 8 67%

Bromma 22210 - Ålsten 100 13 5 38%

Bromma 22211 - Äppelviken 60 15 10 67%

Hässelby-Vällingby 22301 - Grimsta 133 23 13 57%

Hässelby-Vällingby 22302 - Kälvesta 155 36 26 72%

Hässelby-Vällingby 22303 - Nälsta 210 42 30 71%

Hässelby-Vällingby 22304 - Råcksta 295 44 16 36%

Hässelby-Vällingby 22305 - Vinsta 79 21 13 62%

Hässelby-Vällingby 22306 - Vällingby 474 43 26 60%

Spånga-Tensta 22401 - Bromsten 241 86 45 52%

Spånga-Tensta 22402 - Flysta 54 36 19 53%

Spånga-Tensta 22404 - Lunda 5 - - -

Rinkeby-Kista 22405 - Rinkeby 272 83 34 41%

Spånga-Tensta 22406 - Solhem 378 115 80 70%

Spånga-Tensta 22407 - Sundby 51 28 19 68%

Spånga-Tensta 22408 - Tensta 381 94 36 38%

Hässelby-Vällingby 22501 - Hässelby Gård 428 44 17 39%

Hässelby-Vällingby 22502 - Hässelby Strand 550 52 34 65%

Hässelby-Vällingby 22503 - Hässelby Villastad 617 59 34 58%

Rinkeby-Kista 22601 - Akalla 286 99 49 49%

Rinkeby-Kista 22602 - Husby 238 88 45 51%

Rinkeby-Kista 22603 - Kista 317 94 46 49%
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BILAGA 3
Tabell 45. Förändringar i frågeformulär

Frågenummer 
(enkät 2017)

Frågenummer 
(enkät 2020)

Förändringar 
enkät

Ordalydelserdalydelse (enkät 2017) Ordalydelserdalydelse (enkät 2020)
Hantering i presenta-

tionsmaterial
Hantering i databas

1 1
Förändring av  

svarsalternativen

I vilken typ av bostad bor du? -

-
En ny variabel har skapats 

för 2020

Hyreslägenhet ägd av Svenska bostäder Hyreslägenhet

Hyreslägenhet ägd av Familjebostäder Bostadsrättslägenhet/andelsrättslägenhet

Hyreslägenhet ägd av Stockholmshem Radhus, kedjehus eller parhus

Hyreslägenhet ägd av privatvärd Villa

Bostadsrättslägenhet

Radhus, kedjehus eller parhus

Villa

2 - Utgår
Hur länge har du bott i  
Stockholmsregionen?

- - -

3 2 Oförändrad
Hur länge har du bott i ditt nuvarande bostadsom-

råde?
- - -

4 3
Omvänd ordning på 

svarsalternativen

Om du fick välja fritt, skulle du flytta ifrån ditt nuva-
rande bostadsområde?

-

-
Variabeln i den gammal 

databas har justerats för att 
matcha 2020

Ja, p.g.a. otrygghet, mycket brott och ordningsstör-
ningar

Nej

Ja, av andra orsaker
Ja, p.g.a. otrygghet, mycket brott och ordningsstör-

ningar

Nej Ja, av andra orsaker

Vet ej Vet ej

5 4
Förändrad  

ordalydelse
Hur trivs du (med att bo) i ditt bostadsområde? Hur trivs du i ditt bostadsområde?

Fotnot som beskriver 
skillnaderna

-

6 5 Oförändrad
Kryssa för det som överensstämmer med dig/din 

familj
- - -

7 6 Oförändrad
Instämmer du eller instämmer du inte i följande 

påståenden om ditt bostadsområde?
- - -

8 7 Oförändrad
Om följande händelser skulle inträffa i ditt bostads-
område, hur sannolikt är det att de som bor i områ-

det skulle göra någonting åt det?
- - -

9 8 Oförändrad
Har det under de senaste tolv månaderna hänt att du 

varit orolig för att utsättas för brott av något slag?
- - -

10 - Utgår Får denna oro några konsekvenser i ditt vardagsliv? - - -
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Frågenummer 
(enkät 2017)

Frågenummer 
(enkät 2020)

Förändringar 
enkät

Ordalydelserdalydelse (enkät 2017) Ordalydelserdalydelse (enkät 2020)
Hantering i presenta-

tionsmaterial
Hantering i databas

11 9 Förändrad fråga Vilka är dessa konsekvenser? Medför din oro för att utsättas för brott att du…?  -
En ny variabel har skapats 

för 2020

12 10
Förändrad 

ordalydelse

Sammanfattningsvis, i hur stor utsträckning tycker du 
att oron för att utsättas för brott påverkar ditt vardags-

liv och din livskvalitet?

I hur stor utsträckning tycker du att oron för att 
utsättas för brott påverkar ditt vardagsliv och din 

livskvalitet?

Fotnot som beskriver  
skillnaderna

-

13 11
Förändrad 

ordalydelse

Har det hänt under de senaste 12 månaderna att du 
oroat dig för att någon närstående till dig ska drabbas 

av brott?

Är du orolig för att någon närstående till dig ska 
utsättas för brott?

Fotnot som beskriver  
skillnaderna

-

14 14
Förändrad 

ordalydelse
Är du orolig för att utsättas för följande brott?

Är du orolig för att utsättas för följande brott i områ-
det där du bor?

Fotnot som beskriver  
skillnaderna

-

14 12
Utflyttad ur fråga 

14, nu som  
egen fråga

-
Är du orolig för att utsättas för hot, trakasserier och 
bedrägeri på Internet (t.ex. sociala medier, sms eller 

mejl)?

Fotnot som beskriver 
skillnaderna

-

15 - Utgår
Är du orolig för att din bil skall utsättas för stöld, 

inbrott eller skadegörelse?
- - -

16 - Utgår
Skyddar du din (hushållets) bil mot brott på något av 

följande sätt?
- - -

17 15 Oförändrad
Skyddar du och ditt hushåll bostaden mot brott på 

något av följande sätt?
- - -

18 13 Oförändrad
Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du 
känt dig orolig för att utsättas för ett brott av något 

slag p.g.a. av ditt (svenska eller utländska) ursprung?
- - -

19 16 Oförändrad
Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa 

platser i ditt bostadshus eller dess närhet, därför att 
du skulle kunna utsättas för ett brott?

- - -

20 17 Oförändrad
Vilken eller vilka platser är det som du ibland kan 

känna oro på?
- - -

21 18 Oförändrad
Känner du oro för att bli utsatt för ett brott av något 

slag i ditt bostadsområde?
- - -

22 19 Oförändrad
Om du går ut ensam sent en kväll i området du bor 
i, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort 

sett aldrig ut ensam på kvällarna?
- - -

23 - Utgår
Finns det några personer i ditt bostadsområde som 

du ibland kan uppleva som hotande?
- - -

24 - Utgår

Om du är ensam ute efter mörkrets inbrott inom ditt 
bostadsområde, försöker du då att hålla dig borta 
från vissa platser och gator för att undvika att bli 

utsatt för något våld eller hot?

- - -

25 20
Förändrad 

ordalydelse
Hur trygg eller otrygg känner du dig sammanfatt-

ningsvis i ditt bostadsområde?
Hur trygg eller otrygg känner du dig i ditt bostads-

område?
Fotnot som beskriver 

skillnaderna
-
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Frågenummer 
(enkät 2017)

Frågenummer 
(enkät 2020)

Förändringar 
enkät

Ordalydelserdalydelse (enkät 2017) Ordalydelserdalydelse (enkät 2020)
Hantering i presenta-

tionsmaterial
Hantering i databas

26 21 Oförändrad
Har du under det senaste året sett något brott begås 

i ditt bostadsområde?
- - -

27 22 Oförändrad

Har du under det senaste året hört talas om något 
brott, t.ex. inbrott, bilrelaterade brott eller skade-
görelse, som begåtts i ditt bostadsområde eller i 

anknytning till detta?

- - -

28 23 Förändrad fråga

Finns det områden eller platser i din stadsdel, där 
du inte vill röra dig under vissa tider (t.ex. på kvällar 

och nätter) därför att det förekommer oroligheter och 
brottslighet där och du är orolig att utsättas för detta?

Finns det platser i området där du bor som du undvi-
ker på grund av oro för att utsättas för brott?

-
En ny variabel har skapats 

för 2020Ja, flera Ja, flera platser

Ja, ett Ja, en plats

Nej Nej, inga platser

- 24 Ny fråga Vilken/vilka är dessa platser? - - -

30 25 Oförändrad

Är du orolig för att vistas på den tunnelbanestation/
pendeltågsstation/tvärbanestation som ligger när-

mast där du bor, därför att du skulle kunna utsättas 
för ett brott av något slag?

- - -

31 26 Oförändrad

Är du orolig för att kvälls- eller nattetid gå hem ifrån 
den tunnelbanestation/pendeltågsstation/ tvärbanes-

tation som ligger närmast där du bor därför att du 
skulle kunna utsättas för brott?

- - -

32 27 Oförändrad
Upplever du att det finns problem med följande feno-
men i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?

- - -

33 28 Oförändrad I mitt bostadsområde... - - -

34 29 Oförändrad

Har du själv under de senaste 12 månaderna varit 
utsatt för att någon med avsikt slog, sparkade eller 
utsatte dig för någon annan typ av fysiskt våld som 

ledde till synliga märken, skador eller smärta?

- - -

35 - Utgår
Var det samma gärningsman vid samtliga eller de 

flesta tillfällena?
- - -

36 - Utgår
Om du blivit utsatt för någon typ av fysiskt våld, var 

skedde detta?
- - -

37 30 Oförändrad
Har du själv under de senaste 12 månaderna blivit 
utsatt för hot på ett sådant sätt att du blev rädd?

- - -

38 - Utgår
Om du blivit utsatt för någon form av hot, var skedde 

detta?
- - -



44Stockholms Stad  - teknisk rapport (kort), september 2020

Frågenummer 
(enkät 2017)

Frågenummer 
(enkät 2020)

Förändringar 
enkät

Ordalydelserdalydelse (enkät 2017) Ordalydelserdalydelse (enkät 2020)
Hantering i presenta-

tionsmaterial
Hantering i databas

39 31 Oförändrad
Har du själv under de senaste 12 månaderna blivit 

utsatt för rån, dvs. att någon stal eller för sökte stjäla 
något från dig genom att använda hot eller våld?

- - -

40 - Utgår
Om du blivit utsatt för någon form av rån, var skedde 

detta?
- - -

41 32 Oförändrad
Har du själv under de senaste 12 månaderna blivit 

utsatt för sexuella trakasserier?
- - -

42 - Utgår
Om du blivit utsatt för sexuella trakasserier, var 

skedde detta?
- - -

43 33
Förändrad 

ordalydelse

Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för 
någon form av brott; bråk, hot eller trakasserier p.g.a. 

ditt (svenska eller utländska) ursprung?

Har du själv under de senaste 12 månaderna utsatts 
för någon form av brott; bråk, hot eller trakasserier 

p.g.a. ditt (svenska eller utländska) ursprung?

Fotnot som beskriver 
skillnaderna

-

44 - Utgår
Om Du blivit utsatt för någon form av brott; bråk, hot 
eller trakasserier p.g.a. ditt (svenska eller utländska) 

ursprung, var skedde detta?
- - -

45 34
Förändrad 

ordalydelse

Har du under de senaste 12 månaderna, under ett 
bråk/gräl med den du har eller har haft en relation 

med, utsatts för lindriga slag, knuffar, hot, trakasse-
rier eller dylikt?

Har du själv under de senaste 12 månaderna, under 
ett bråk/gräl med den du har eller har haft en relation 
med, utsatts för lindriga slag, knuffar, hot, trakasse-

rier eller dylikt?

Fotnot som beskriver 
skillnaderna

-

- 35 Ny fråga -

Om du under de senaste 12 månaderna utsatts för 
lindriga slag, knuffar, hot, trakasserier eller dylikt av 

den du har eller har haft en relation med, anmälde du 
detta till polisen?

- -

46 36 Oförändrad
Har ditt hushåll under de senaste 12 månaderna 

utsatts för någon typ av stöld?
- - -

47 - Utgår
Vad utsattes för stöld och var hände det? Ange också 

hur många gånger det skett.
- - -

48 37 Oförändrad
Har ditt hushåll under de senaste 12 månaderna 

utsatts för någon form av skadegörelse?
- - -

49 - Utgår
Vad utsattes för skadegörelse och var hände det? 

Ange också hur många gånger det hänt.
- - -

50 - Utgår
Sammanfattningsvis, hur många brott har du och ditt 
hushåll utsatts för under de senaste 12 månaderna?

- - -

51 38
Förändrad 

ordalydelse

Om du eller ditt hushåll utsattes för något brott 
under de senaste 12 månaderna, anmäldes detta till 

polisen?

Om du själv eller ditt hushåll utsatts för brott under 
de senaste 12 månaderna, anmäldes detta till 

polisen?

Fotnot som beskriver 
skillnaderna

-

- 39 Ny fråga - Vad var det för brott du anmälde? - -

52 40 Oförändrad
Om du eller ditt hushåll utsatts för brott under de 
senaste 12 månaderna har ni då fått den hjälp och 

det stöd ni behövde?
- - -
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Frågenummer 
(enkät 2017)

Frågenummer 
(enkät 2020)

Förändringar 
enkät

Ordalydelserdalydelse (enkät 2017) Ordalydelserdalydelse (enkät 2020)
Hantering i presenta-

tionsmaterial
Hantering i databas

53 41
Förändrad 

ordalydelse
Vilket förtroende har du för den lokala polisen där 

du bor?
Vilket förtroende har du för den lokala polisen i 

området där du bor?
Fotnot som beskriver 

skillnaderna
-

- 42 Ny fråga -
Instämmer du i följande påstående? Den lokala 

polisen bryr sig om de problem som finns i området 
där jag bor.

- -

54 43
Förändrad ordaly-

delse

Vilket förtroende har du för stadsdelsförvaltningen i 
området där du bor? (T.ex. socialtjänst, ansvariga för 
utemiljö i området, barn- och ungdomsverksamheter 

etc.)

Vilket förtroende har du för stadsdelsförvaltningen i 
området där du bor?

Fotnot som beskriver 
skillnaderna

-

55 44 Oförändrad Är du man eller kvinna? - - -

56 45 Oförändrad Vilket år är du född? - - -

57 46 Oförändrad Vilket av följande gäller för dig? Civilstånd - - -

58 47 Oförändrad Hur många personer ingår i ditt hushåll? - -- -

59 -
Utgår, använder 

registerdata
Är du född i annat land än Sverige? - - -

60 -
Utgår, använder 

registerdata
Hur gammal var du när du kom till Sverige? - - -

61 48 Oförändrad Är någon av dina föräldrar födda utomlands? - - -

62 49 Oförändrad Vilken form av skolutbildning har du? - - -

63 50 Oförändrad Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? - - -

64 51
Förändrad 

ordalydelse
Upplever du att du har någon typ av funktionsned-

sättning?
Upplever du att du har någon form av funktionsned-

sättning?
Fotnot som beskriver skill-

naderna
-

65 52 Oförändrad

Finns det något ytterligare som du vill säga om brott, 
ordningsproblem och trygghet i ditt bostadsområde 
och/eller stadsdel? Vilka behov finns? Har du några 

idéer till åtgärder?

- - -
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BILAGA 4
Trycksaker



1. I vilken typ av bostad bor du?
Hyreslägenhet
Bostadsrättslägenhet/andelsrättslägenhet
Radhus, kedjehus eller parhus
Villa

Allmänna frågor om dig och ditt bostadsområde

2. Hur länge har du bott i ditt nuvarande bostadsområde?
Mindre än ett år
1 – 5 år
Mer än 5 år

3. Om du fick välja fritt, skulle du flytta ifrån ditt nuvarande bostadsområde?
Nej
Ja, p.g.a. otrygghet, mycket brott och ordningsstörningar
Ja, av andra orsaker
Vet ej

4. Hur trivs du i ditt bostadsområde?
Mycket bra
Ganska bra
Inte särskilt bra
Dåligt

5. Kryssa för det som överensstämmer med dig/din familj:
Du kan kryssa i flera av alternativen.

Jag/vi äger vår bostad
Jag/vi äger ett fritidshus
Jag/vi äger en bil
Jag/vi äger en husvagn och/eller båt för bland annat semesterbruk
Jag/vi åker på en semesterresa varje eller vartannat år
Jag/vi kan gå till tandläkare/hygienist vid behov och minst en gång per år

Jag/vi har hemförsäkring
Jag/vi pensionssparar regelbundet

Om jag/vi skulle, p.g.a. oförutsedda situationer, behöva 15 000 kronor inom en vecka är det möjligt för mig/oss att
ordna det
Det har hänt några gånger under de senaste 12 månaderna att jag/vi har haft svårighet att klara av de löpande
utgifterna för hyra, mat, räkningar m.m.

TRYGGHET
I DIN STADSDEL

0863349148



6. Instämmer du eller instämmer du inte i följande påståenden om ditt bostadsområde?

Instämmer
helt och fullt

Instämmer
delvis

Varken
instämmer eller

motsätter
Instämmer

inte
Instämmer
absolut inte

Jag känner igen många av de personer som
bor i mitt bostadsområde.
Jag småpratar med grannar som bor i mitt
bostadsområde.
Det finns personer i mitt bostadsområde som
jag byter små tjänster med.
Vuxna i det område jag bor i känner igen vilka
barn som bor här.
De som bor i mitt bostadsområde kommer
bra överens.
De som bor i mitt bostadsområde är
hjälpsamma mot varandra.
Man kan lita på dem som bor i mitt
bostadsområde.

7. Om följande händelser skulle inträffa i ditt bostadsområde, hur sannolikt är det att de som bor i området
skulle göra någonting åt det? Mycket

sannolikt
Ganska

sannolikt
Varken sannolikt
eller osannolikt

Ganska
osannolikt

Mycket
osannolikt

Om en grupp barn skolkade från skolan
och hängde i bostadsområdet.
Om några barn klottrade på väggarna
i ditt bostadsområde.
Om barn betedde sig respektlöst mot en vuxen.
Om det pågick ett slagsmål utanför din bostad
och någon blev slagen eller allvarligt hotad.
Om någon försökte göra inbrott i en bil som
stod parkerad framför er bostad.

Allmän oro för brott

9. Medför din oro för att utsättas för brott att du ...?
Du kan kryssa i flera av alternativen.

inte går ut under vissa tider på dygnet
har avstått från någon aktivitet t.ex. att gå på bio,

är extra vaksam och försiktig när du är ute
ofta känner dig rädd när du är ute ensam på kvällen
ofta tar taxi hem när klockan är mycket
går omvägar för att komma hem på kvällen

har köpt olika slag av stöldskyddsutrustning
inte lämnar lägenheten obevakad under någon längre tid
oftast inte går ut ensam på kvällen
ofta tänker på brott och ibland har svårt att sova
är extra försiktig med värdeföremål och kontanter
tänker på vilka du inleder en konversation med

annat:

 restaurang eller liknande

8. Har det under de senaste tolv månaderna hänt att du varit orolig för att utsättas för brott av något slag?
Ja, varje eller nästan varje dag
Ja, någon gång i veckan
Ja, någon gång i månaden

Ja, några gånger under året
Nej, aldrig gå till fråga 11

0289349140



10. I hur stor utsträckning tycker du att oron för att
utsättas för brott påverkar ditt vardagsliv och
din livskvalitet?

I en mycket stor utsträckning
I en stor utsträckning
I en ganska liten utsträckning
I liten utsträckning
I ingen utsträckning alls

11. Är du orolig för att någon närstående till dig
ska utsättas för brott?

Ja, mycket ofta
Ja, ganska ofta
Ganska sällan
Nej, är inte orolig

14. Är du orolig för att utsättas för följande brott i området där du bor?
Är inte
orolig

Ganska
sällan

Ganska
ofta

Mycket
ofta

Överfall eller våld utanför hemmet
Överfall eller våld i hemmet
Inbrott i din bostad
Sexuella trakasserier utanför hemmet
Sexuella trakasserier i hemmet
Våldtäkt utanför hemmet
Våldtäkt i hemmet
Rån

15. Skyddar du och ditt hushåll bostaden mot brott på något av följande sätt?
Du kan kryssa i flera av alternativen.

Säkerhetslås
Gallergrind
Inbrottslarm
Lås på balkongdörr

Lås på vissa fönster
Bankfack
Säkerhetsdörr
Hund

Jag/vi har inte vidtagit några extra
stöldskyddsåtgärder

Ber grannar/bekanta titta till
bostaden när jag/vi åker bort

Otrygghet i bostadsområdet; frågor om ditt bostadshus och bostadsområde

12. Är du orolig för att utsättas för hot, trakasserier
och bedrägeri på Internet (t.ex. sociala medier,
sms eller mejl)?

Är inte orolig
Ganska sällan
Ganska ofta
Mycket ofta

13. Har det under de senaste 12 månaderna hänt att
du känt dig orolig för att utsättas för ett brott av
något slag p.g.a. av ditt (svenska eller utländska)
ursprung?

Ja, ofta
Ja, ibland
Ja, men endast sällan
Nej, aldrig

9661349143



16. Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa
platser i ditt bostadshus eller dess närhet, därför
att du skulle kunna utsättas för ett brott?

Ja, på en eller flera platser
Nej, ingenstans gå till fråga 18

17. Vilken eller vilka platser är det som du ibland kan
känna oro på?
Du kan kryssa i flera av alternativen.

Källaren
Tvättstugan
Vinden
Soprum eller dyl.
Trapphuset
Garaget
Parkeringsplatsen
Utanför porten och på gården
På vägen till och från bostaden
I mitt eget hem

18. Känner du oro för att bli utsatt för ett brott av
något slag i ditt bostadsområde?

Ja, varje eller nästan varje dag
Ja, någon gång i veckan
Ja, någon gång i månaden
Ja, några gånger under året
Nej aldrig

19. Om du går ut ensam sent en kväll i området du
bor i, känner du dig trygg eller otrygg eller går
du i stort sett aldrig ut ensam på kvällarna?

Mycket trygg
Ganska trygg
Ganska otrygg
Mycket otrygg
Går ej ut ensam på kvällen av oro för att utsättas

Går ej ut ensam på kvällen av andra orsaker
för brott

20. Hur trygg eller otrygg känner du dig i ditt
bostadsområde?

Mycket trygg
Trygg
Ganska otrygg
Otrygg
Mycket otrygg

21. Har du under det senaste året sett något brott
begås i ditt bostadsområde?

Nej Ja, ett brott Ja, flera brott

22. Har du under det senaste året hört talas om
något brott, t.ex. inbrott, bilrelaterade brott eller
skadegörelse, som begåtts i ditt bostadsområde
eller i anknytning till detta?

Det begås inga brott i vårt bostadsområde och

Nej
Ja, ett brott
Ja, flera brott

dess närhet

Otrygghet i din stadsdel, generellt

23. Finns det platser i området där du bor som du undviker på grund av oro för att utsättas för brott?

Ja, flera platser
Ja, en plats
Nej, inga platser gå till fråga 25

24. Vilken/vilka är dessa platser?
Ange gata, torg, park eller annan plats så precist du kan:

7990349146



25. Är du orolig för att vistas på den tunnelbanestation/pendeltågsstation/tvärbanestation som ligger närmast
där du bor, därför att du skulle kunna utsättas för ett brott av något slag?

Ja, mycket ofta
Ja, ganska ofta
Nej, ganska sällan
Nej, aldrig
Använder ej tunnelbana/pendeltåg/tvärbana av oro för att utsättas för brott
Använder ej tunnelbana/pendeltåg/tvärbana av andra orsaker

26. Är du orolig för att kvälls- eller nattetid gå hem ifrån den tunnelbanestation/pendeltågsstation/
tvärbanestation som ligger närmast där du bor därför att du skulle kunna utsättas för brott?

Ja, mycket ofta
Ja, ganska ofta
Nej, ganska sällan
Nej, aldrig
Gör ej detta av oro för att utsättas för brott
Gör ej detta av andra orsaker

27. Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt bostadsområde eller i anknytning till detta?
Nej Ja, i liten

utsträckning
Ja, i stor

utsträckning
Ja, det finns
men är inget

problem
Påträngande tiggeri
Klotter
Nedskräpning
Skadegörelse
Mörka områden och dålig belysning
Anlagda bränder i t.ex. papperskorgar
Stökiga grannar
Berusade personer som stör ordningen

Följande frågor handlar om ordningsproblem i ditt bostadsområde

Bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare

Narkotikahandel som sker öppet på gata eller torg

Folk som bråkar och slåss inomhus i sina bostäder

Moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar

Narkotikamissbrukare på offentliga platser som
stör ordningen

Folk som bråkar och slåss utomhus

Kvinnor som antastas

Ungdomar som stör ordningen

Biltrafik på gång- och cykelvägar
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28. I mitt bostadsområde... Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska dåligt

Varken
eller

Stämmer
ganska bra

...tas allt klotter bort snabbt på
byggnader och anläggningar t.ex.
skolor och förskolor.
...lagas förstörda saker snabbt t.ex.
parkbänkar, glasrutor.

...är jag nöjd med städningen.

...är jag nöjd med belysningen.

Vet ejStämmer
helt

Följande frågor handlar om utsatthet för brott

29. Har du själv under de senaste 12 månaderna varit
utsatt för att någon med avsikt slog, sparkade eller 
utsatte dig för någon annan typ av fysiskt våld
som ledde till synliga märken, skador eller smärta?

Nej Ja: antal gånger

30. Har du själv under de senaste 12 månaderna blivit
utsatt för hot på ett sådant sätt att du blev rädd?

Nej Ja: antal gånger

31. Har du själv under de senaste 12 månaderna blivit
utsatt för rån, d.v.s. att någon stal eller försökte
stjäla något från dig genom att använda hot eller
våld?

Nej Ja: antal gånger

32. Har du själv under de senaste 12 månaderna blivit
utsatt för sexuella trakasserier?
Med detta menas ovälkomna närmanden eller
kränkande anspelningar kring sådant man förknippar
med sex.

Nej Ja: antal gånger

33. Har du själv under de senaste 12 månaderna
utsatts för någon form av brott; bråk, hot eller
trakasserier p.g.a. ditt (svenska eller utländska)
ursprung?

Nej

Ja: antal gånger

34. Har du själv under de senaste 12 månaderna,
under ett bråk/gräl med den du har eller har haft
en relation med, utsatts för lindriga slag, knuffar,
hot, trakasserier eller dylikt?

Jag har varit singel/ensamstående under denna tid
Nej

Ja: antal gånger

35. Om du under de senaste 12 månaderna utsatts för
lindriga slag, knuffar, hot, trakasserier eller dylikt
av den du har eller har haft en relation med,
anmälde du detta till polisen?

Ja Nej

36. Har ditt hushåll under de senaste 12 månaderna
utsatts för någon typ av stöld?

Nej Ja: antal gånger

37. Har ditt hushåll under de senaste 12 månaderna
utsatts för någon form av skadegörelse?

Nej Ja: antal gånger

38. Om du själv eller ditt hushåll utsatts för brott 
under de senaste 12 månaderna, anmäldes detta 
till polisen?

Ja Nej

39. Vad var det för brott du anmälde?

gå till fråga 40
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40. Om du eller ditt hushåll utsatts för brott under de senaste 12 månaderna har ni då fått den hjälp och det
stöd ni behövde?

Jag/vi har ej haft behov av mera hjälp och stöd
Jag/vi har haft behov av extra hjälp och stöd men

Jag/vi har fått hjälp och stöd av:

ej fått detta

41. Vilket förtroende har du för den lokala polisen i området där du bor?

Mycket stort
Ganska stort
Varken stort eller litet
Ganska litet
Mycket litet
Vet ej

42. Instämmer du i följande påstående?
Instämmer

helt och fullt
Instämmer

delvis

Varken
instämmer eller

motsätter
Instämmer

inte
Den lokala polisen bryr sig om de
problem som finns i området där jag bor.

Instämmer
absolut inte

43. Vilket förtroende har du för stadsdelsförvaltningen i området där du bor?

Mycket stort
Ganska stort
Varken stort eller litet
Ganska litet
Mycket litet
Vet ej

0984349142



Frågor om dig själv

44. Är du man eller kvinna?

Man
Kvinna

45. Vilket år är du född?

År:

46. Vilket av följande gäller för dig?

Gift eller sambo
Särbo
Singel/ensamstående
Annat

47. Hur många personer ingår i ditt hushåll?
Räkna även dig själv.

st vuxna (över 18 år)

st barn (under 18 år)

48. Är någon av dina föräldrar födda utomlands?

Ja, en av dem
Ja, båda
Nej

49. Vilken form av skolutbildning har du?

Ej fullständig grundskoleutbildning eller motsvarande
Avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande
Avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande
Högskoleexamen eller motsvarande

50. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Kryssa i endast ett alternativ.

Egen företagare
Anställd heltid
Anställd deltid
Studerande
Arbetslös
Är pensionär (förtids- sjuk- ålders- eller änkepensionär)
Arbetar heltid i eget hushåll
Annat, vad?

51. Upplever du att du har någon form av funktions-
nedsättning?

Ja Nej

52. Finns det något ytterligare som du vill säga om brott, ordningsproblem och trygghet i ditt bostadsområde
och/eller stadsdel? Vilka behov finns? Har du några idéer till åtgärder?

Tack för hjälpen!

0244349141







SUPPORT

För teknisk support eller avregistrering: 
Enkätfabriken • 020-12 10 28 • support@enkatfabriken.se

Så här svarar du
Svara på webb eller på papper. Pappersenkäten 
kommer att skickas ut per post inom någon  
vecka, men du kan redan nu svara på webben 
genom att gå in på följande länk: 
www.enkat.net/trygg

Ange koden för att svara: 

 
 
 
Du kan också komma åt 
webbenkäten genom att 
skanna QR-koden: 

Det går bra att logga in flera gånger och spara 
emellan. 

Ditt svar är viktigt
Vi ber dig svara på frågorna så snart som möjligt.
Kom ihåg att ditt deltagande är viktigt och att ditt 
svar inte kan ersättas av någon annans. 

Om du inte vill delta hänvisar vi till  
Enkätfabrikens support. 

The survey is available in several 
languages
Please visit www.enkat.net/trygg where you can 

choose your preferred language. 

Thank you for your participation!

Trygghetsundersökning
Stockholms stad
 

Du är en av invånarna i Stockholms stad som slumpmässigt valts ut att delta i årets trygghets-  

undersökning. Vi vill veta mer om hur du upplever tryggheten i din stadsdel och boendemiljö. I din stads-

del arbetar stadsdelsförvaltningen, polisen, bostadsbolag m.fl. tillsammans för att du och dina grannar ska 

känna sig trygga. Dina synpunkter är ett viktigt underlag för stadens trygghetsskapande arbete, och för att 

kunna förbättra de verksamheter som berörs. 

Svaren behandlas konfidentiellt och sammanställs på ett sådant sätt att ingen kan utläsa vad just du har 

svarat. Undersökningen genomförs av Enkätfabriken på uppdrag av Stockholms stad.

Vi tackar på förhand för din medverkan!



Avs: Enkätfabriken 
Jutahusgatan 8 
222 29 Lund



Så här svarar du
Du kan fylla i den medföljande pappersenkäten, 
eller svara på webben via länken nedan: 
www.enkat.net/trygg

Ange koden för att svara: 

 
 
 
Du kan också komma åt 
webbenkäten genom att 
skanna QR-koden: 

Det går bra att logga in flera gånger och spara 
emellan. 

Ditt svar är viktigt
Vi ber dig svara på frågorna så snart som möjligt.
Kom ihåg att ditt deltagande är viktigt och att ditt 
svar inte kan ersättas av någon annans. 

Om du inte vill delta hänvisar vi till  
Enkätfabrikens support.

The survey is available in several 
languages
Please visit www.enkat.net/trygg where you can 

choose your preferred language.  

Thank you for your participation!

Trygghetsundersökning
Stockholms stad
 

Du är en av invånarna i Stockholms stad som slumpmässigt valts ut att delta i årets trygghets- 

undersökning. Vi vill veta mer om hur du upplever tryggheten i din stadsdel och boendemiljö. I din stads-

del arbetar stadsdelsförvaltningen, polisen, bostadsbolag m.fl. tillsammans för att du och dina grannar ska 

känna sig trygga. Dina synpunkter är ett viktigt underlag för stadens trygghetsskapande arbete, och för att 

kunna förbättra de verksamheter som berörs.

Svaren behandlas konfidentiellt och sammanställs på ett sådant sätt att ingen kan utläsa vad just du har 

svarat. Undersökningen genomförs av Enkätfabriken på uppdrag av Stockholms stad.

SUPPORT

För teknisk support eller avregistrering, kontakta Enkätfabriken: 
• 020-12 10 28 • support@enkatfabriken.se

Vi tackar på förhand för din medverkan!



SUPPORT

Om du inte vill delta eller behöver teknisk support, Kontakta Enkätfabriken: 
• 020 - 12 10 28 • support@enkatfabriken.se •

Resvaneundersökning i Blekinge 2019

Du kan svara antingen på webben eller i den medföljande pappersenkäten.  
Om du svarar på papper så använder du det portofria svarskuvertet.

För att svara på webben går du in på följande länk: www.enkat.net/trygg
 
 
Ange sedan koden för att svara: 

 
Du kan också skanna QR-koden
för att komma direkt till enkäten:

The survey is available in several languages. Please visit www.enkat.net/trygg 
where you can choose your preferred language.

Thank you for your participation!

Så här deltar du i undersökningen

Trygghetsundersökning Stockholm
s stad 2020

PÅMINNELSE!

Trygghetsundersökning
Stockholms stad
 

För ett tag sedan fick du hem en enkät från oss. Eftersom vi saknar ditt svar kommer här en påminnelse.

Om du redan har skickat in ditt svar kan du bortse från det här brevet. 

Du är en av invånarna i Stockholms stad som slumpmässigt valts ut att delta i årets trygghets- 

undersökning. Vi vill veta mer om hur du upplever tryggheten i din stadsdel och boendemiljö. I din 

stadsdel arbetar stadsdelsförvaltningen, polisen, bostadsbolag m.fl. tillsammans för att du och dina  

grannar ska känna sig trygga. Dina synpunkter är ett viktigt underlag för stadens trygghetsskapande 

arbete, och för att kunna förbättra de verksamheter som berörs.

Svaren behandlas konfidentiellt och sammanställs på ett sådant sätt att ingen kan utläsa vad just du har 

svarat. Undersökningen genomförs av Enkätfabriken på uppdrag av Stockholms stad.

Vi tackar på förhand för din medverkan!



SUPPORT

Om du inte vill delta eller behöver teknisk support, Kontakta Enkätfabriken: 
• 020 - 12 10 28 • support@enkatfabriken.se • För mer info, se: start.stockholm.se/trygghetsmatningen

Resvaneundersökning i Blekinge 2019

Du kan svara antingen på webben eller i den medföljande pappersenkäten.  
Om du svarar på papper så använder du det portofria svarskuvertet.

För att svara på webben går du in på följande länk: www.enkat.net/trygg
 
 
Ange sedan koden för att svara: 

 
Du kan också skanna QR-koden
för att komma direkt till enkäten:

The survey is available in several languages. Please visit www.enkat.net/trygg 
where you can choose your preferred language.

Thank you for your participation!

Så här deltar du i undersökningen

Trygghetsundersökning Stockholm
s stad 2020

SISTA

PÅMINNELSEN!

Trygghetsundersökning
Stockholms stad
 

För ett tag sedan fick du hem en enkät från oss. Eftersom vi fortfarande saknar ditt svar kommer här en 

sista påminnelse. Ditt svar är viktigt och kan inte ersättas av någon annans! Om du redan har skickat in 

ditt svar kan du bortse från det här brevet. 

Du är en av invånarna i Stockholms stad som slumpmässigt valts ut att delta i årets trygghets- 

undersökning. Vi vill veta mer om hur du upplever tryggheten i din stadsdel och boendemiljö. I din 

stadsdel arbetar stadsdelsförvaltningen, polisen, bostadsbolag m.fl. tillsammans för att du och dina  

grannar ska känna sig trygga. Dina synpunkter är ett viktigt underlag för stadens trygghetsskapande 

arbete, och för att kunna förbättra de verksamheter som berörs.

Svaren behandlas konfidentiellt och sammanställs på ett sådant sätt att ingen kan utläsa vad just du har 

svarat. Undersökningen genomförs av Enkätfabriken på uppdrag av Stockholms stad.

Vi tackar på förhand för din medverkan!



www.enkatfabr iken.se

Undersökningar som leder till utveckling!
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