Var med och beskriv
läget i länet
3184554156

0059554154

Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att:
• Använda bläckpenna
• Markera dina svar med kryss, så här:
• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:

1813554153

Boende
1. I hur hög eller låg grad...

I mycket
hög grad

I ganska
hög grad

I ganska
låg grad

I mycket
låg grad

Ganska
viktigt

Inte särskilt
viktigt

Inte alls
viktigt

a. ... trivs du med ditt boende?
b. … upplever du dig trångbodd?
c. … tycker du att månadskostnaden för boendet är godtagbar?

2. Hur viktigt tycker du att följande är i boendemiljön? Mycket
viktigt

a. Att det är ljust och öppet
b. Att det är tyst och lugnt
c. Att det är barnvänligt
d. Att det är tryggt
e. Närhet till natur, grönområden och parker
f.

Närhet till affärer och service

g. Närhet till kollektivtrafik
h. Att mina anhöriga bor i närheten

3. Skulle du vilja flytta från det område där du bor idag?
Ja
Nej
Ingen uppfattning

4. Hur länge har du bott i Stockholms län?
Har alltid/nästan alltid bott här
Uppvuxen här och har återvänt efter långvarigt boende på annan ort
Inflyttad, har bott här i mer än 10 år
Inflyttad, har bott här 4–10 år
Inflyttad, har bott här 0–3 år

5. Hur bor du för närvarande?
I villa/radhus/kedjehus
I lägenhet i flerfamiljshus
Annat boende (lantgård, äldreboende, studentboende etc)

6. Hyr eller äger du eller någon i ditt hushåll din nuvarande bostad?
Äger bostaden (även bostadsrätt)
Hyr bostaden i första hand
Hyr bostaden i andra hand (tredje hand etc.)
Inneboende

Ingen
åsikt

0619554156

Miljö
7. Hur upplever du miljön kring ditt boende?

Stämmer
mycket bra

Stämmer
Stämmer
ganska bra ganska dåligt

a. Natur/grönområde/park finns på bekvämt gångavstånd

Stämmer
mycket
dåligt

Ingen
uppfattning

Stämmer
mycket
dåligt

Ingen
uppfattning

b. Buller är ett stort problem
c. Luftföroreningar är ett stort problem
d. Nedskräpning är ett stort problem
e. Trafiksituationen är ett stort problem

8. Hur upplever du den offentliga miljön?
Gator och torg, kollektivtrafiken, Stockholms city,
lokalt centrum.
a. Det behövs fler grönområden och parker

Stämmer
mycket
bra

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
ganska
dåligt

b. Buller är ett stort problem
c. Luftföroreningar är ett stort problem
d. Nedskräpning är ett stort problem
e. Trafiksituationen är ett stort problem

9. Uppfattar du dig som miljömedveten?
Ja, i mycket stor utsträckning
Ja, i ganska stor utsträckning
Ja, men i ganska liten utsträckning
Nej, i mycket liten utsträckning

10. Tycker du att det ska ställas högre krav på medborgarna att agera/leva miljövänligt?
Ja
Nej

Kommunikationer
Ingen uppfattning

Arbete
11. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?
Obs! Kryssa bara för ett alternativ.
Arbetar heltid
Arbetar deltid
Tjänstledig/Barnledig
Studerar
Annat

>

Om Studerar eller Annat gå till fråga 13

12. Hur väl stämmer följande påståenden med hur du känner för ditt arbete?
Stämmer
mycket bra

a. Jag trivs på min arbetsplats
b. Jag trivs med mina arbetsuppgifter
c. Jag upplever mitt arbete som meningsfullt
d. Mitt arbete motsvarar huvudsakligen min utbildning
e. Jag oroar mig för att bli arbetslös

3085554156

Stämmer
ganska bra

Stämmer
Stämmer
ganska dåligt mycket dåligt

Ingen
uppfattning

7922554150

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

Flera gånger Minst en gång
i veckan
i veckan

Minst en
gång i
månaden

Minst en
gång i
kvartalet

Någon
enstaka gång
per år

a. Egen bil
b. Bil som ej ägs av hushållet (lånad, bilpool etc.)
c. Cykel
d. Moped, MC etc.
e. Kollektiva färdmedel

14. På vilket sätt brukar du normalt ta dig till arbete/studier?
Om du använder mer än ett färdmedel, kryssa endast för det huvudsakliga.
Arbetar ej/studerar ej/arbetar hemma

>

Gå till fråga 17

Går
Åker bil (som förare eller passagerare)
Kollektiva färdmedel (buss, tåg, tunnelbana etc.)
Cyklar
Annat (moped, MC etc)

15. Hur lång tid brukar det normalt ta att komma fram och tillbaka från arbete/studier?
Räkna även med gång och väntetider, men inte ev. tid för inköp eller att lämna och hämta barn etc.
Mindre än 15 minuter (totalt, fram och tillbaka)
16–30 minuter (totalt, fram och tillbaka)
31–45 minuter (totalt, fram och tillbaka)
46–60 minuter (totalt, fram och tillbaka)
1–1,5 timme (totalt, fram och tillbaka)
1,5–2 timmar (totalt, fram och tillbaka)
2–2,5 timmar (totalt, fram och tillbaka)
Mer än 2,5 timmar (totalt, fram och tillbaka)

16. Hur ser du på din restid?
Den restid du kryssade för i fråga 15
Helt acceptabel
Acceptabel
Lite för lång
Mycket för lång

Aldrig

2020554154

Tillit och trygghet
17. Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?
Svara med hjälp av nedanstående skala.

Det går inte att lita
på människor i
allmänhet
2
1

3

4

5

6

7

8

9

Det går att lita på
människor i
allmänhet
10

Ingen åsikt

18. Och om du skulle använda samma skala beträffande människor i det område där du bor?
Svara med hjälp av nedanstående skala.
Det går inte att lita
på människor i
allmänhet
2
1

3

4

5

6

7

8

9

Det går att lita på
människor i
allmänhet
10

Ingen åsikt

19. Har du under de senaste 12 månaderna upplevt rädsla eller otrygghet i/på följande sammanhang eller
Ja, ibland
Ja, ofta
platser?
Nej
Inte aktuellt
Ja, sällan
a. I ditt bostadsområde, dagtid
b. I ditt bostadsområde, kvälls- och nattetid
c. Vid promenader/jogging i naturen
d. På gator och torg
e. I samband med resa med kollektivtrafiken
f.

I centrala Stockholm

20. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna avstått från någon aktivitet p.g.a. oro att utsättas för
brott (ex. promenad, bio, besöka bekanta)?
En till flera gånger i veckan
Någon gång i månaden
Någon gång i kvartalet
Någon enstaka gång
Aldrig
Vet inte/minns inte

21. Har du under de senaste 12 månaderna…

Ja, ofta

Ja, ibland

Ja, sällan

Nej

Inte aktuellt

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

22. Under de senaste 12 månaderna…
a. …har du utsatts för våld eller hot om våld?
b. …har någon av dina närstående utsatts för våld
eller hot om våld?

Ja, flera
gånger

Ja, 1–2
gånger

Nej

Vet inte/
Inte aktuellt

Ekonomi
23. Hur nöjd är du med din ekonomi?
Mycket nöjd
Ganska nöjd
Till viss del nöjd
Ganska missnöjd
Mycket missnöjd
Ingen uppfattning

24. Skulle du inom en månad klara av att betala en oväntad utgift på 13 000 kronor, utan att låna eller be
om hjälp?
Ja
Nej
Vet inte

25. Frågor om din ekonomi.

Alltid

Ofta

Då och då

Sällan

Aldrig

Vet inte/
inte aktuellt

a. Hur ofta har du svårt att betala dina räkningar?
b. Hur ofta känner du dig orolig över din ekonomi?
c. Hur ofta känner du dig orolig över ekonomin
hos familj/närstående?

26. Hur har enligt din mening följande ekonomiska förhållanden förändrats under de senaste 1–2 åren?
Förbättrats

Förblivit ungefär
den samma

Försämrats

Ingen
uppfattning

a. Din egen ekonomiska situation
b. Ekonomin i din kommun
c. Den svenska ekonomin

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

a. Din egen ekonomiska situation
b. Ekonomin i din kommun
c. Den svenska ekonomin

6913554159

Förbli ungefär
den samma

Försämras

Ingen
uppfattning

6269554153

Politik
28. Hur intresserad är du i allmänhet av politik?
Mycket intresserad
Ganska intresserad
Inte särskilt intresserad
Inte alls intresserad

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

a. Boende
b. Utbildning
c. Jämställdhet
d. Uppväxtvillkor för barn och ungdomar
e. Hälso- och sjukvård
f.

Miljö

g. Sysselsättning
h. Kultur
i.

Trygghet

j.

Integration

k. Trafik
l.

Samhällets krisberedskap

m. Antidiskriminering

Ganska
viktigt

Ganska
oviktigt

Mycket
oviktigt

Ingen
uppfattning

6755554153

Förtroende
30. Vilket förtroende har du för följande?
Mycket stort
förtroende

Ganska stort
förtroende

Ganska litet
förtroende

Mycket litet
förtroende

Ingen
uppfattning

a. Politiker på riksnivå
b. Politiker på kommunal nivå
c. Journalister
d. Banker
e. Polisen
f.

Samhällets krisberedskap

g. Kollektivtrafiken
h. Sjukvården
i.

Äldreomsorgen

j.

Barnomsorgen, förskolan

k. Grundskolan
l.

Gymnasieskolan

m. Universitet/högskola
n. Hur offentliga medel används på riksnivå
o. Hur offentliga medel används på kommunal nivå

Hälsa
31. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?
Mycket bra
Ganska bra
Någorlunda
Ganska dåligt
Mycket dåligt

32. Hur ofta oroar du dig för följande?

Mycket ofta

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

Inte
aktuellt

a. Din hälsa
b. Hälsa bland familj/närstående
c. Din äldreomsorg (nuvarande eller kommande)
d. Äldreomsorg bland familj/närstående
e. Din pension (nuvarande eller kommande)

33. Hur har ditt liv förändrats sedan Covid-19 pandemin började (mars 2020) vad gäller följande?
Förbättrats

a. Din egen ekonomiska situation
b. Din livskvalitet
c. Dina sociala relationer
d. Din hälsa
e. Dina relationer med familj och vänner

Förblivit ungefär
den samma

Försämrats

Ingen
uppfattning

0213554156

Sammantagen nöjdhet
34. Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?
Mycket nöjd
Ganska nöjd
Inte särskilt nöjd
Inte alls nöjd

35. Hur upplever du din fritid?
Mycket meningsfull
Ganska meningsfull
Inte så meningsfull
Inte alls meningsfull

Frågor
om framtid
Vet inte
Framtid
36. Det bor 2,3 miljoner människor i Stockholms län och länet har växt med ca 35 000 personer per år.
Hur ser du på befolkningsökningen och bostadsbyggandet?
Jag ser gärna att befolkningen ökar…

Stämmer
mycket bra

Stämmer
ganska bra

Stämmer
Stämmer
ganska dåligt mycket dåligt

Ingen
uppfattning

Stämmer
mycket bra

Stämmer
ganska bra

Stämmer
Stämmer
ganska dåligt mycket dåligt

Ingen
uppfattning

a. … i mitt närområde
b. … i min kommun
c. … i Stockholms län

Jag ser gärna att det byggs fler bostäder…
d. … i mitt närområde
e. … i min kommun
f.

… i Stockholms län

7600554153

37. Om du jämför med idag, hur tror du att situationen kommer att vara i Stockholms län på följande
områden om 10–15 år?
Mycket
Något
Ungefär det
Något
Mycket
bättre

bättre

samma

sämre

a. Boende
b. Utbildning
c. Jämställdhet
d. Uppväxtvillkor för barn och ungdomar
e. Hälso- och sjukvård
f.

Miljö

g. Sysselsättning
h. Kultur
i.

Trygghet

j.

Integration

k. Trafik (trängsel)
l.

Sammanhållningen i samhället

m. Tilliten mellan människor
n. Diskriminering (likabehandling)

Tack för att du svarade!

sämre

Ingen
uppfattning

