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Sammanfattning 
Sommaren 2019 genomförde Vänsterpartiet i Region Stockholm en enkät 

bland Stockholms ungdomar om deras uppfattning om sommarlovskortet och 

SL:s priser. 1 640 ungdomar svarade på enkäten. 90 % av respondenterna var 

13-18 år.  

 

95,5 % av respondenterna tycker att gratis sommarlovskort är en bra eller 

mycket bra idé. 92 % anser att de skulle resa mer med kollektivtrafiken om de 

fick gratis SL-kort under sommarlovet. 96 % av respondenterna anser att SL-

kortet är för dyrt och 90 % uppger att de skulle resa mer med kollektivtrafiken 

om det var billigare. 75 % har någon gång eller många gånger inte haft råd att 

resa med kollektivtrafiken och 83 % svarar att de reste mer kollektivt förra 

året än de kunnat göra i år. 
 

Bakgrund 
2018 fick alla barn och unga i Region Stockholm gratis SL-kort under 

sommarlovet, efter en överenskommelse mellan regeringen och 

Vänsterpartiet. Regionen fick 80 miljoner kronor att disponera av statliga 

medel, varav 46 miljoner kronor användes för ändamålet. 

 

Metod 
Vänsterpartiet i Region Stockholm utformade en webbenkät i SurveyMonkey. 

Enkäten riktade sig till barn och ungdomar i åldern 8-25 år som bor i Region 

Stockholm. Enkäten var helt anonym och vi samlade inte in några privata 

uppgifter om respondenterna. 

 

Vi frågade ungdomar på Järvaveckan (12–16 juni) och We are Stockholm 

(13–17 augusti). De fick göra enkäten på plats på iPads. Det var frivilligt att 

delta och svaren var anonyma. Många ungdomar valde att svara på enkäten i 

grupp, så 1 640 svar motsvarar cirka 2 000 ungdomar. 

 

För att nå fler ungdomar i Stockholmsområdet annonserade vi på Instagram. 

Vi riktade inte urvalet, utan valde att nå alla, oavsett intressen eller 

partitillhörighet. Via denna annonsering nådde vi cirka 1 100 av 

respondenterna. Vi spred även enkäten utan annonsering via vår Facebooksida 

och hemsida.  

 

Enkäten ger inte ett statistiskt säkerställt underlag, då vi inte gjort ett 

slumpmässigt urval av regionens ungdomar. Vi har dock nått ut brett med 

enkäten. Vi har fått in många svar och enkäten har nått ungdomar från alla 

delar av regionen. Vi har varit tydliga med att Vänsterpartiet är avsändare för 
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enkäten, vilket kan ha påverkat resultatet något. Vi har även varit tydliga med 

att enkäten är anonym och att alla svar är tillåtna. Svaren är så samstämmiga 

att det är troligt att svaren skulle ha blivit desamma även med en annan 

avsändare. 

 
Resultat 
1 640 personer svarade på enkäten. 12 av dessa respondenter bor inte i Region 

Stockholm eller ville inte svara på var de bor. Då antalet var så lågt anser vi 

det vara försumbart och lät deras svar vara kvar. Slutförandefrekvensen var 

100 %, det vill säga alla som började göra enkäten svarade på alla frågor.  

 

90 % av respondenterna var 13-18 år. 3 % var 8-12 år och 7 % var 19-25 år. 

Var respondenterna bor i Stockholm går inte alltid att utläsa exakt ur 

resultaten, men vi ser av fritextsvaren att det finns en stor spridning med 

respondenter både från kranskommuner och olika delar av Stockholms stad. 

 

95,5 % tycker att sommarlovskortet är en bra eller mycket bra idé. 46 % har 

upplevt att de många gånger inte har haft råd att använda kollektivtrafiken. 75 

% säger att de någon gång har upplevt att inte ha råd att använda 

kollektivtrafiken.  
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Diagram 

Diagram 1. Vad tycker du om sommarlovskortet? (barn och ungdomar 12-18 år får gratis SL-

kort på sommarlovet).  

 

 
Diagram 2. Vad tycker du om SL:s priser? (Skolbiljett VT: 940. Månadskort vuxen 20-64 år: 

890 kr) 
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Diagram 3. Har du någon gång velat åka kollektivt men inte haft råd? 

 

 
Diagram 4. Hur påverkades ditt resande under sommaren av att du fick gratis SL-kort förra 

sommaren? 

 

 
Diagram 5. Skulle du resa mer med kollektivtrafiken om du fick ett SL-kort utan extra 

kostnad under sommarlovet? 

 

 
Diagram 6. Skulle du åka mer med kollektivtrafiken om det var billigare? 
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Diskussion 
En överväldigande majoritet säger att de skulle resa mer med kollektivtrafiken 

om de fick gratis SL-kort på sommaren och att det faktum att de inte fått gratis 

SL-kort detta sommarlov har gjort att de kunnat resa mindre denna sommar.  

 

Vänsterpartiet vill införa fri kollektivtrafik och vi vill börja med att göra det 

avgiftsfritt för barn, ungdomar och pensionärer. 

 


