Brukarundersökning om ensamkommande barns
boendesituation 2018
Vad tycker du om ditt boende och det stöd du får?
För att kunna göra verksamheten bättre vill vi veta vad du tycker fungerar bra och mindre bra. Du
bestämmer själv om du vill svara och ingen kan se vad just du har svarat. För oss är dina
synpunkter mycket viktiga.
I slutet av enkäten ska du välja att skicka in dina svar. Det är mycket viktigt att du kryssar i den
sista rutan, så att dina svar skickas in på rätt sätt.

1. Vilket är ditt kön?
Pojke
Flicka
Annat/vill inte
svara

2. Hur länge har du varit i Sverige?
0-6 månader
7-12 månader
13-24
månader
Längre än 24
månader
Vet inte

3. Har du uppehållstillstånd?
Ja
Nej
Vet inte

4. Känner du dig trygg där du bor?
Mycket trygg
Ganska trygg
Ganska
otrygg
Mycket otrygg
Vet inte

5. Finns det någon vuxen där du bor som du kan prata med när du behöver det?
Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, sällan
Nej, aldrig
Vet inte

6. Får du vara med och bestämma om saker som är viktiga för dig där du bor?
Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, sällan
Nej, aldrig
Vet inte

7. Får du den hjälp du behöver med dina läxor där du bor?
Ja, ofta
Ja, ibland
Nej, sällan
Nej, aldrig
Vet inte

8. Hur trivs du där du bor?
Mycket bra
Ganska bra
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Vet inte

9. Hur nöjd är du med det stöd du får för att kunna bo i en egen bostad? (Till exempel med att
laga mat, tvätta, städa och sköta din ekonomi)
Mycket nöjd
Ganska nöjd
Ganska
missnöjd
Mycket
missnöjd
Vet inte

10. Hur nöjd är du med det stöd du får för att planera för din framtid? (Till exempel för utbildning
eller arbete)
Mycket nöjd
Ganska nöjd
Ganska
missnöjd
Mycket
missnöjd
Vet inte

11. Hur nöjd är du med det stöd du får för att kunna ha en bra fritid?
Mycket nöjd
Ganska nöjd
Ganska
missnöjd
Mycket
missnöjd
Vet inte

12. Hur nöjd är du med det stöd du får för att hålla kontakt med din familj/släkt?
Mycket nöjd
Ganska nöjd
Ganska
missnöjd
Mycket
missnöjd
Vet inte
Inte aktuellt

Nu kan du skicka in ditt svar
Genom att klicka i rutan nedan och klicka på "Nästa" så skickar du in ditt svar. Tack för hjälpen!
Skicka in svar

