FAMILJECENTRALEN
Enkät till besökare

Syftet med den här undersökningen är att få en bild av vad du som
besökare på Familjecentralen tycker om Familjecentralen i XXXXX.
Ytterligare ett syfte är att få kunskap om vilka som besöker
Familjecentralen. Formuläret delas ut till alla vuxna besökare under
tidsperioden XXXXX.
Frågeformuläret innehåller 27 frågor om din bakgrund,
familjesituation och om hur du uppfattar Familjecentralens
verksamhet och lokaler. Det är Folkhälsoteamet i norra Örebro län
ansvarar för undersökningen och bearbetar enkätsvaren.
Din medverkan är viktig! Genom att anonymt medverka i
undersökningen bidrar du till att skapa en bild av verksamhetens
styrkor och svagheter, och därmed kan vi utveckla Familjecentralen.
Din medverkan i undersökningen är naturligtvis frivillig.
Du svarar anonymt. Ingen kommer i efterhand att kunna koppla
svaren till dig som person. Skriv inte ditt namn på formuläret eller på
kuvertet. När du fyllt i formuläret ska du stoppa det i kuvertet och
klistra igen det. Kuverten samlas in XXXXX.
Det är viktigt att du besvarar alla frågorna. Om du är osäker, välj då
det alternativ som stämmer bäst för dig. Det är bra om du textar
tydligt.

Tack för din medverkan!
Har du några frågor eller funderingar? – Ta kontakt!
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
Folkhälsoteamet i norra Örebro län
XXXXXX
E-post:
Telefon:
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Bakgrund
1) Vilket år är du född? _________________

2) Är du man eller kvinna?
 Man
 Kvinna
3a) Kryssa i var du och dina föräldrar är födda:
Sverige
Övriga Norden
Du
Din mamma
Din pappa

Övriga Europa

Utanför Europa

3b) Om du är född utanför Sverige – Hur länge har du varit bosatt i Sverige?
 0-1 år
 2-3 år
 4-5 år
 6-7 år
 8 år eller mer

Familje- och boendesituation
4a) Hur många barn har du? (Flera alternativ kan anges)
 Inga
 Jag är gravid just nu
1
2
3
 4 eller fler
4b) Om du har barn, hur gamla är de? ____________________________

5) Hur bor du?
 I hyreslägenhet
 I bostadsrättslägenhet/andelslägenhet
 I radhus/kedjehus
 I villa
 Inneboende, studentlägenhet/rum
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6a) Delar du bostad med någon?
 Ja
 Nej
6b) Om ja, ange med vem/vilka du bor med (under större delen av veckan)
(Flera alternativ kan anges)

 Make/maka/sambo/partner
 Barn, 0-6 år
 Barn, 7-12 år
 Barn, 13-17 år
 Barn, 18 år eller äldre
 Föräldrar, syskon
 Andra vuxna

Utbildning och sysselsättning
7) Vilken är den högsta utbildningen du har? (Endast ett alternativ kan anges)
 Folkskola eller grundskola
 2-årigt gymnasium eller yrkesskola
 3-4-årigt gymnasium
 Universitets- eller högskoleexamen (3 år eller mer)
 Annan utbildning ____________________________
8) Vilken är din nuvarande sysselsättning? (Flera alternativ kan anges)
 Arbetar: ange i % av heltid
 Anställd
 Egen företagare
 Tjänstledig
 Föräldraledig
 Studerar, praktiserar
 Arbetsmarknadsåtgärd
 Arbetslös
 Ålderspensionär
 Sjuk-/aktivitetsersättning (förtids-/sjukpensionerad)
 Långtidssjukskriven
 Hemmafru/hemmaman
 Annat_____________________________________
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Om Familjecentralen
9) Har du besökt Familjecentralen tidigare?
 Nej
 Ja, 1-2 ggr
 Ja, 3-5 ggr
 Ja, 6 ggr – eller fler
10) Hur har du fått kännedom om Familjecentralen?
 Via nätet
 Via förskolan
 Via individ och familjeomsorg
 Via barnavårdscentralen
 Via mödravårdscentralen
 Via dagstidning eller andra nyhetskanaler
 Via rekommendation av annan besökare
 Via annan information/kontakt
11) Vilka är de vanligaste anledningarna till att du besöker Familjecentralen?
(Flera alternativ kan anges)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12) Hur ofta nyttjar du olika delar av Familjecentralens verksamhet?
Ofta
Ibland
Sällan
Förskollärare
Barnavårdscentral
Mödravårdscentral
Socialsekreterare

Aldrig

13) Kommer du att besöka familjecentralen igen?
 Ja
 Vet inte
 Nej
Om nej, varför inte________________________________________________________

14) Tycker du att lokalen är lämplig för verksamheten?
 Ja
 Nej
Kommentarer ____________________________________________________________
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15) Tycker du att lokalen är rätt placerad i kommunen?
 Ja
 Nej
Kommentarer ____________________________________________________________

16) Vad anser du om öppettiderna?
 Bra
 Mindre bra
Önskemål om andra öppettider eller dagar? _____________________________________

17) Hur blir du bemött av Familjecentralens personal?
 Bra
 Mindre bra
Kommentarer_____________________________________________________________

18) Hur blir du bemött av andra föräldrar på Familjecentralen?
 Bra
 Mindre bra
Kommentarer_____________________________________________________________

19) Bidrar Familjecentralen till att du får stöd i föräldraskapet?
 Ja
 Nej
Kommentarer_____________________________________________________________

20) Bidrar Familjecentralen till att du får kontakt med andra familjer/föräldrar?
 Ja
 Nej
Kommentarer_____________________________________________________________

21) Tycker du att miljön är tillåtande för diskussioner kring t.ex. föräldraskap?
 Ja
 Nej
Kommentarer_____________________________________________________________
________________________________________________________________________

22) Hur upplever du dina möjligheter att påverka innehållet i verksamheten?
 Bra
 Mindre bra
Kommentarer_____________________________________________________________
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23) Finns det något som du vill utveckla i verksamheten?
 Ja
 Nej
Om ja, vad?______________________________________________________________

24) Deltar du i några gruppverksamheter inom Familjecentralen exempelvis babysång,
promenadgrupp, matlagningsgrupp?
 Ja
 Nej
Om ja, vilken/vilka________________________________________________________

25) Deltar du i några föräldrastödsprogram i kommunen?
 Ja
 Nej
Om ja, vilket/vilka________________________________________________________

26) Anser du att verksamheten drivs på ett miljövänligt sätt (t.ex utifrån kompostering,
sortering och kravodlat)?
 Ja
 Nej
 Vet ej
Om ja, vad?______________________________________________________________

27) Var träffade du andra föräldrar då Familjecentralen inte fanns?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Övrigt_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lägg enkäten i kuvertet och lämna på/hos…

Tack för din medverkan!
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