
ENKÄT OM MILJÖ

OCH TRAFIK

Q159

Vad tycker du om trafiken och miljön i Stockholm?

Denna undersökning genomförs av Miljöförvaltningen i Stockholm. Syftet är att ta reda på
hur invånarna uppfattar miljön och miljöarbetet i staden, hur resvanorna förändras och
vad invånarna anser om olika tra�kåtgärder. Genom att besvara enkäten bidrar du med
viktig information till stadens miljöarbete och uppföljning. När undersökningen är klar
redovisas resultatet på webbplatsen Stockholms miljöbarometer.

  
Så svarar du på enkäten

 Enkäten tar cirka 6 minuter att besvara. Om du vill ta en paus kan du stänga ner enkäten
och återkomma vid ett senare tillfälle. När enkäten öppnas nästa gång är du kvar på
samma ställe där du avslutade. Det går bra att backa i enkäten om du vill ändra något
tidigare svar.

  
Sekretess

 Alla svar som skickas in behandlas kon�dentiellt och enskilda personers svar kommer
inte att kunna utläsas. Dina uppgifter skyddas och behandlas i enlighet med gällande
lagstiftning.

  
Frågor eller vill inte delta

 Om du har frågor om undersökningen eller inte vill delta kontakta
undersökningsföretaget Indikator.

 E-mail: info@indikator.org
 Telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

  
 
Tryck på pilen för att starta enkäten

Q226

https://actiondialog.se/CoAction/


MILJÖ

Q161

Om miljön i Stockholm

Q264

Anser du att miljön i Stockholm är bra eller dålig?

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dålig

Mycket dålig

Vet ej

Q265

Om stadens miljöarbete

 
Inte
alls 

 bra

I allra
högsta 

 grad bra

Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att förbättra
stadens miljö och minska kommunens miljöpåverkan?

Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att du ska
kunna leva miljövänligt?

Q267

Prioritering av miljöfrågor

Q279



Vilka miljöfrågor tycker du att staden bör prioritera

Helt

oviktigt

Ganska

oviktigt

Ganska

viktigt

Mycket

viktigt

I allra

högsta

grad

viktigt

a) Minska utsläpp av växthusgaser

b) Anpassa staden till ett förändrat
klimat

c) Skydda och värna stadens natur
och biologiska mångfald

d) Förbättra vattenkvaliteten i stadens
sjöar, vattendrag och kustvatten

Q270

Helt

oviktigt

Ganska

oviktigt

Ganska

viktigt

Mycket

viktigt

I allra

högsta

grad

viktigt

e) Förbättra luftkvaliteten i staden

f) Minska störande buller

g) Minska avfallsmängder och öka
återanvändning och återvinning

h) Minska användningen av skadliga
kemikalier

i) Förbättra och värna en god
inomhusmiljö

Q327

Miljöintresse

Q280



Jag är en person som är…

Totalt ointresserad av miljöfrågor

Rätt så ointresserad av miljöfrågor

En liten aning intresserad av miljöfrågor

Ganska intresserad av miljöfrågor

Mycket intresserad av miljöfrågor

Q281

RESVANOR

Q282

Vardagsresor

Q283

Hur reste du huvudsakligen mellan bostaden och arbetet/skolan

under september 2020?

Höstmånad under covid-19

Bil

Motorcykel/Moped

Kollektivtra�k

Cykel

Gick

Annat

Ej aktuellt - arbetade/studerade ej/arbetade hemifrån alla dagar

Q337



Hur reste du huvudsakligen mellan bostaden och arbetet/skolan

under februari 2020?

Vintermånad före covid-19

Bil

Motorcykel/Moped

Kollektivtra�k

Cykel

Gick

Annat

Ej aktuellt - arbetade/studerade ej/arbetade hemifrån alla dagar

Q336

Har covid-19 påverkat dina resor mellan bostaden och

arbetet/skolan?

Flera svar är möjliga

Ja, arbetar oftare hemifrån

Ja, går eller cyklar oftare

Ja, åker oftare bil

Ja, annan förändring

Nej, ingen förändring

Q287



Hur ofta ersatte du resan till arbete eller skola med

distansarbete/hemarbete under september 2020?

Höstmånad under covid-19

Distansarbetade ej

Någon/några dagar under månaden

1-2 dagar/vecka

3-4 dagar/vecka

Mer än 4 dagar/vecka

Ej aktuellt
arbetade/studerade ej

Q288

Inköpsresor

Q339

Var handlade du/ni större delen av hushållets

A�är i egna

stadsdelen

Stormarknad/lågprisa�är

utanför den egna

stadsdelen

Annan

a�är

utanför

den egna

stadsdelen

Internet -

näthandel

…livsmedel och
dagligvaror under
september 2020?

…sällanköpsvaror
under september
2020 (t.ex. kläder,
hemtextil,
elektronik,
inredning)?

Q289

NÖJDHET

Q340



Vilka färdmedel (eller mobilitetsutbud) skulle du vilja ha mer av

i din närhet?

Flera svar är möjliga

Kollektivtra�k

Cykelbanor

Gångbanor

Bilvägar

Bilparkering

Cykelparkering

Bilpool

Lånecyklar

Elsparkcyklar

Q292

Hur nöjd eller missnöjd är du med…

 
Mycket
missnöjd

Mycket
nöjd

Vet
ej

…tillgången till cykelbanor i Stockholm / möjlighet att ta sig
fram med cykel?

…tillgången till gångbanor i Stockholm / möjlighet att ta sig
fram till fots?

…skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor i Stockholm?

…tra�ksäkerheten för fotgängare och cyklister i Stockholm?

…tillgång till cykelparkering i Stockholm?

…tillgång till bilparkering i din stadsdel

Q304



BILRESOR

Q293

Har du tillgång till någon bil som du kör?

Ja, egen bil eller leasingbil/förmånsbil

Ja, bil från bilpool/lånar bil av andra

Nej

Q294

Hur ofta använde du bilen under september 2020?

Inte alls

1-2 dagar per vecka

3-4 dagar per vecka

5-7 dagar per vecka

Q295[Kört bil]

Vilka är de främsta anledningarna till att hushållet använder bil?

Flera svar kan anges

Använder bil i tjänsten

Reser till och från arbete/studier

Inköp av dagligvaror

Inköp av skrymmande varor

Hämta/lämna barn

Serviceresor (läkare)

Fritidsresor (besöka släkt och vänner)

Semesterresor

Annan orsak

Q296
[Kört bil]



Om det fanns en bilpool där du bor, skulle det då vara ett

alternativ till egen bil?

Kör ej/behöver ej bil

Ja, absolut

Ja, kanske

Nej, antagligen inte

Nej, absolut inte

Är redan med i bilpool

Vet ej

Q297

Om jag skaffar/byter bil är det mest troligt att jag skulle välja

Elbil

Laddhybrid

Biogasbil

Etanolbil

Dieselbil

Bensinbil

Vet ej

Q298

Om det var folkomröstning om trängselskatterna idag, hur skulle

du rösta?

För

Emot

Vet ej

Q299



Miljözon för personbilar infördes på Hornsgatan i januari 2020.

Detta innebär att vissa bilar med högre utsläpp inte tillåts. Anser

du att miljözon för personbilar är en bra eller dålig åtgärd?

Mycket bra

Ganska bra

Varken eller

Ganska dålig

Mycket dålig

Vet ej

Q300

CYKLING

Q301

Har du tillgång till cykel som du använt åtminstone vid ett

tillfälle det senaste året?

Ja, egen cykel

Ja, delar med andra

Nej

Q302

Hur ofta använde du cykel under september 2020?

Inte alls

1-2 dagar per vecka

3-4 dagar per vecka

5-7 dagar per vecka

Q303
[Ingen cykel]



Mycket

dåligt

Ganska

dåligt

Varken

bra

eller

dåligt

Ganska

bra

Mycket

bra

Vet

ej

Hur uppfattar du att staden
arbetar med att underlätta för
cykling?

Hur upplever eller uppfattar du
Stockholm som cykelstad?

Q311

I stadsmiljön finns numera allt fler elsparkcyklar. Vad anser du

om dessa?

Mycket negativ

Ganska negativ

Varken eller

Ganska positiv

Mycket positiv

Q317

SEMESTERRESOR

Q318

Semesterresa det senaste året

Tänk på den längsta fritidsresan du gjort under det senaste året

Q343



Vart åkte du?

Inom Stockholms län

Sverige utanför Stockholms län

Norden utanför Sverige

Europa utanför Norden

Övriga världen

Q319

Vilket var det huvudsakliga färdmedlet?

Ange ditt svar utifrån den större delen av ressträckan.

Flyg

Bil

Båt

Tåg

Buss

Cykel/Vandring

Annat

Ej aktuellt

Q320

Semesterresa förra året

Tänk på den längsta fritidsresan du gjort under förra året

Q321



Vart åkte du?

Inom Stockholms län

Sverige utanför Stockholms län

Norden utanför Sverige

Europa utanför Norden

Övriga världen

Q322

Vilket var det huvudsakliga färdmedlet?

Ange ditt svar utifrån den större delen av ressträckan.

Flyg

Bil

Båt

Tåg

Buss

Cykel/Vandring

Annat

Ej aktuellt

Q323

OM DIG

Q193

Hur många personer är ni i ditt hushåll?

Q324



Din utbildning?

Ange din högsta avslutade utbildning.

Grundskola eller motsvarande

Gymnasieexamen eller motsvarande

Eftergymnasial utbildning/högskola, universitet eller liknande

Q325

Bostad?

Hyresrätt (kommunal)

Hyresrätt (privat)

Bostadsrättsförening

Småhus/villa/radhus

Q326

Tack!

För att skicka in dina svar, klicka på knappen nedan.

Q195




