
Medborgarenkät 2021

Din stadsdel
Nedan följer ett antal påståenden om din stadsdel. Markera det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfatt-
ning. Du besvarar påståendena på en skala från 1 till 5, där 1 betyder stämmer inte alls och 5 betyder stämmer helt.

 

   
    Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 1. Jag är nöjd med renhållningen av gator, gångbanor och torg i den  c	 c	 c	 c	 c	 c
	  stadsdel där jag bor. 
 
 2. Jag är nöjd med  skötseln och städningen av parker och   	 c	 c	 c	 c	 c	 c 
  grönområden i den stadsdel där jag bor. 
  
 3. Jag är nöjd med snöröjning och sandning av gator och gångvägar  	 c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	i den stadsdel där jag bor.

 4. Jag är nöjd med städningen av nedskräpade platser i den stadsdel	 c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	där jag bor. 

 5. Jag är nöjd med städningen kring återvinningsstationerna i den 	 c	 c	 c	 c	 c	 c
  stadsdel där jag bor, det vill säga de gröna behållarna för insamling
  av förpacknings- och tidningsavfall, exempelvis glas, tidningar,
  kartonger och dylikt som är utställda på olika platser i staden. 
  
 6. Jag är nöjd med klottersaneringen på byggnader och anläggningar c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	i den stadsdel där jag bor.
  
 7. På det hela taget tycker jag att det är rent och städat i min c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	stadsdel. 

    
    Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 8. Jag känner mig trygg i parker och grönområden i den stadsdel  c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	där jag bor. 
  
 9. Jag känner mig trygg när jag går ensam hem på kvällen i den c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	stadsdel där jag bor. 

 10. Jag är nöjd med utomhusbelysningen i den stadsdel där jag bor. c	 c	 c	 c	 c	 c

 11. Händer det att du avstår från att gå ut på torg, parker eller gångvägar i din stadsdel för att det känns otryggt?
 1 c	Ja, ofta 2 c	Ja, ibland 3 c		Nej, aldrig
    Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 12. I den stadsdel där jag bor kan jag lita på de flesta människor.  c	 c	 c	 c	 c	 c
  
 13. På det hela taget tycker jag att min stadsdel är trygg att bo i. c	 c	 c	 c	 c	 c
    

   Fortsättning på nästa sida!

Trygg och säker

Rent och städat

+

+



    Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 14. I min stadsdel kan barn och ungdomar ta del av kultur till exempel c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	gå på teater, gå på bio, lyssna på musik, använda bibliotek.  
  
 15. I min stadsdel kan vuxna ta del av kultur till exempel gå på teater, c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	gå på bio, lyssna på musik, använda bibliotek. 
  
 16. I min stadsdel har barn och ungdomar själva eller i föreningar, c	 c	 c	 c	 c	 c 
  studieförbund och Kulturskolan möjligheter att utöva kultur, till 
  exempel möjlighet att spela teater, skapa musik, dansa, måla med mera.

 17. I min stadsdel har vuxna själva eller i föreningsliv och studieförbund c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	möjligheter att utöva kultur, till exempel möjlighet att spela teater, 
  skapa musik, dansa, måla med mera.  
 
 18. I den stadsdel där jag bor finns goda möjligheter till aktiviteter i c	 c	 c	 c	 c	 c

  parker och naturområden. 
 
 19. På det hela taget tycker jag att kulturlivet i min stadsdel är bra.  c	 c	 c	 c	 c	 c

  
 

    Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 20. Jag upplever trafikmiljön som säker för gående i min stadsdel. c	 c	 c	 c	 c	 c
 
 21. Jag upplever trafikmiljön som säker för cyklister i min stadsdel. c	 c	 c	 c	 c	 c

 22. På det hela taget tycker jag att det är enkelt att ta sig fram i min c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	stadsdel till fots.
 
 23. På det hela taget tycker jag att det är enkelt att ta sig fram i min c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	stadsdel på cykel.

    Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 24. Jag vet var jag kan hitta information om Stockholms stads c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	verksamhet och satsningar i området där jag bor.  

 Jag vet hur jag skall gå till väga om jag vill påverka beslut i min stadsdel som rör...:  
    Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 25. ...parker, lekplatser, parklekar c	 c	 c	 c	 c	 c
  
 26. ...gator, cykelbanor, trottoarer, trafiksäkerhet   c	 c	 c	 c	 c	 c
 
 27. ...torg eller andra öppna platser   c	 c	 c	 c	 c	 c

   Fortsättning på nästa sida!
  

Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Demokrati och inflytande

Kultur med mera

+

+



 Jag vet vart jag skall vända mig om jag vill lämna synpunkter och idéer om min stadsdel, när det gäller...: 
 
    Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 28. ...parker, lekplatser, parklekar c	 c	 c	 c	 c	 c
  
 29. ...gator, cykelbanor, trottoarer, trafiksäkerhet   c	 c	 c	 c	 c	 c
 
 30. ...torg eller andra öppna platser   c	 c	 c	 c	 c	 c	

Jag vet vart jag skall vända mig om jag vill vara delaktig i utvecklingen av min stadsdel, när det gäller...:  
    Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 31. ...parker, lekplatser, parklekar c	 c	 c	 c	 c	 c
  
 32. ...gator, cykelbanor, trottoarer, trafiksäkerhet   c	 c	 c	 c	 c	 c
 
 33. ...torg eller andra öppna platser   c	 c	 c	 c	 c	 c

Jag vet vart jag skall vända mig om jag vill göra en anmälan till min stadsdel gällande...:  
    Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 34. ...klotter c	 c	 c	 c	 c	 c
  
 35. ...skadegörelse   c	 c	 c	 c	 c	 c
 
 36. ...nedskräpning   c	 c	 c	 c	 c	 c
 
 37. ...fel på belysningen   c	 c	 c	 c	 c	 c
 
 38. ...behov av snöröjning/sandning   c	 c	 c	 c	 c	 c

    Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 39. Jag har under de senaste 12 månaderna anmält fel i stadsmiljön. c	 c	 c	 c	 c	 c	

 40. Jag känner till möjligheten att lämna medborgarförslag. c	 c	 c	 c	 c	 c	
 
 41. På det hela taget känner jag till min stadsdelsförvaltning. c	 c	 c	 c	 c	 c	

   

Nu har du svarat på frågor om hur du upplever din stadsdel. Nu ska du försöka tänka dig in i hur du upplever 
Stockholm stad som helhet för några frågeområden. Ange hur du tycker att följande påståenden stämmer.
    Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 42. På det hela taget tycker jag att Stockholm är en ren och c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	välstädad stad. 
 
 43. På det hela taget tycker jag att Stockholm är en trygg stad c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	att bo och leva i.   
   Fortsättning på baksidan!         

Helhetsomdömen för staden

+

+



       Stämmer  Stämmer
   Stämmer ganska Varken ganska Stämmer 
   inte alls dåligt eller bra helt Vet ej

   	 	 	 	 
   1 2 3 4 5 0
 44. På det hela taget tycker jag att Stockholm erbjuder en stadsmiljö c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	som är fin att bo och leva i.

 45. På det hela taget är det lätt att ta sig fram i Stockholm till fots. c	 c	 c	 c	 c	 c
  
 46. På det hela taget är det lätt att ta sig fram i Stockholm på cykel. c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	

 47. Jag är på det hela taget nöjd med möjligheten att ta del av c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	Stockholms kulturliv. 
  
 48. Jag är på det hela taget nöjd med möjligheten att utöva kultur- c	 c	 c	 c	 c	 c
	   aktiviteter i Stockholm, exempelvis möjligheten att utöva musik, 
  dans, teater, film/foto, måla/teckna med mera. 

 49. Jag är på det hela taget nöjd med möjligheten att ta del av ledarledd c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	idrott/motion i Stockholm, exempelvis möjligheten att idrotta i förening, 
  dansa i grupp, gruppträning med mera
    
 50. Jag är på det hela taget nöjd med möjligheten att spontanidrotta i   c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	Stockholm, exempelvis motionera och idrotta utan ledare eller tränare.

 51. På det hela taget är jag nöjd med utbudet av idrottsanläggningar   c	 c	 c	 c	 c	 c
	 	i Stockholm.
 

Staden arbetar aktivt med att motverka diskriminering i kommunal verksamhet därför är dina svar kring upplevelser av 
diskriminering av stor relevans i detta arbete. 

Med diskriminering menar vi när en person missgynnas eller kränks av någon personal i en verksamhet. Missgynnandet 
eller kränkningen ska ha ett samband med en eller flera diskrimineringsgrunder. Det finns sju lagstadgade diskrimine-
ringsgrunder. De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 
 52. Jag har under de senaste 12 månaderna upplevt diskriminering inom stadens verksamheter (t.ex. skola, vård,  
  omsorg, idrotts- och badanläggningar, bibliotek). 
 1 c		Ja - Gå till fråga 53  2 c		Nej - Gå till fråga 54 3 c		Vill ej svara - Gå till fråga 54 
 
53.  Om du upplevt att du har blivit diskriminerad inom stadens verksamheter på vilken/vilka grunder skedde 
  diskrimineringen enligt din uppfattning. Det går att välja fler alternativ än ett.
 1 c		Kön  
 1  c		 Könsöverskridande identitet eller uttryck  
 1 c		Etnisk tillhörighet  
 1 c		Religion eller annan trosuppfattning
 1 c		Funktionsnedsättning
 1 c		Sexuell läggning 
 1 c		Ålder

  54. Jag är...
 1 c	Man 2 c	Kvinna 3 c	Annan könsidentitet  4 c		Vill ej svara

 55. Jag har en eller flera funktionsnedsättning/ar?
 1 c	Ja 2 c	Nej 3 c		Vill ej svara

 56. Jag är född i ett annat land än Sverige?
 1 c	Ja 2 c	Nej 3 c	Vill ej svara 

     Tack för din medverkan! 

Diskriminering

Bakgrundsfrågor

+

+


